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عملکرد شهرداری بیرجند روی میز شورا هیئت پزشکی ورزشی خراسان جنوبی، سرآمد کشور 5جشن باشکوه چهل سالگی انقالب ، دانشگاهیان  استان برگزار شد 5 6

چراغ سبز عناب
خراسان جنوبی ظرفیت ها و استعداد های 
خاص و بالقوه ای دارد که متاسفانه بخش 
عظیمی از آن ها هنوز هم آن طور که باید 
بالفعل نشده و استفاده درست و کاملی از 
راهبردی  است.محصوالت  نشده  آن 
استان از همین دست ظرفیت هاست که  
البته هنوز جای کار زیادی دارد. مشروط 
به  آن که تا زمان شروع به کار دوستان ، 
دیگر نامی از آن ها مانده باشد. با همه اینها 
اما مدتی پیش اتفاقی نادر و البته مبارک 
برای استفاده از این ظرفیت ها رخ داد.
اولین رویداد استارت آپی )عناب( ، شاید 
گام به موقع و البته محکمی برای استفاده 

از ظرفیت ها... )مشروح در صفحه 2(

سرمقاله
*امین جم

 

صفحه 2

صفحه 2

صفحه 2

 

ما در مبارزه با فساد خیلی 
موفق نبوده ایم

صفحه 2

 

واکنش قاسمی به اظهارات
 وزیر خارجه امارات

دولت فریب لبخند های
 بیگانه را خورد

سخن رئیس جمهور در مورد 
مجمع هضم ناپذیر است

ری
 اکب

س :
عک

آب ؛ اولویت اصلی
استاندار : تمرکز ما در استان بر مهار روان آب ها به خصوص در منطقه شهرستان درمیان است
فلسفه حضور در شهرستان ها ، شناسایی مشکالت و مطالبات و تالش برای رفع آن است
صفحه 5

در سومین سفر شهرستانی  معتمدیان  در درمیان  عنوان شد :

پس از تعیین تکلیف بخشی از اراضی پادگان در پی 
پیگیری های مسئوالن راه و شهرسازی و شهرداری، 
نوبت به آن دست از اراضی می رسد که هنوز ارتش اجازه 
ورود نمی دهد و یا در تپه های صیاد شیرازی واقع شده 
اند.  بخشی  از این  زمین ها زمانی مانند جنگلی سبز، 
عالوه بر ایجاد منظره ای زیبا برای مسافرانی که از مشهد 
و زاهدان به بیرجند می آمدند، تنفس گاهی نیز برای مردم 
شهر در این منطقه کویری بودند و اکنون نیز خواست 
این منطقه همچون گذشته کامل  تا  این است  مردم 
درختکاری شوند. در همین راستا نشستی در روزنامه آوا 
با موضوع » نظرات ، پیشنهادات و انتظارات مردم درباره 
تغییر کاربری اراضی پادگان« با حضور نمایندگان مردم، 
و  و شهرسازی  راه  اداره کل  شورای شهر، شهرداری، 
پلیس راهور مرکز استان برگزار شد.  مشروح در صفحه ۳ 

در نشست روزنامه آوا عنوان شد :  انتظار مردم از مسئوالن شهری

فضای سبز به جای پادگان بیش از ۱۴۰۰ پایگاه جشن نیکوکاری
در خراسان جنوبی برپا می شود /صفحه 5

۲۳۰۰ زائر استان با ۱7 کاروان
به حج تمتع اعزام می شوند/صفحه 5

مدیر حج و زیارت خراسان جنوبی :مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( استان :

به مناسبت چهلمین روز درگذشت مادر مهربان و دلسوزمان

 مرحومه حاجیه صغری محمدنیای بیرجند
 مصادف با دوازدهمین سالگرد درگذشت پدر عزیزمان

 مرحوم حاج نوروز دهنوئی
 جلسه یادبودی امروز یکشنبه 97/12/12 از ساعت 15 الی 16 در محل

 هیئت محترم حسینی )واقع در خیابان انقالب( برگزار می گردد. 

خانواده های: دهنوئی ، محمدنیای بیرجند و سایر فامیل وابسته

آگهی مزایده عمومی فروش
شرکت تعاونی سلحشوران کویرشرق در نظر دارد: تعدادی از واحدهای مسکونی ساخته شده مشروحه زیر را از طریق مزایده عمومی با شرایط مربوطه واگذار نماید. متقاضیان محترم می توانند از تاریخ  
۹۷/12/1۴  تا 1۳۹۷/12/2۳ همه روزه ) به استثنای روزهای تعطیل ( از ساعت  ۸ الی 16 جهت اخذ اطالعات و بازدید از محل و دریافت فرم شرکت در مزایده و ارائه پیشنهادات خود به دفتر مزایده واقع 
در بیرجند - معصومیه پایین - خیابان مسلم بین مسلم ۸ و 1۰ - شرکت تعاونی سلحشوران کویر شرق مراجعه نمایند. شماره تماس : ۰۹15561۴2۹۷ -۰۹15565۸1۳۳ 1- اخذ پاکت های پیشنهادی 
به همراه اصل چک بانکی در وجه شرکت تعاونی سلحشوران کویرشرق به شماره ثبت 5162 به میزان 5 درصد قیمت پایه ملک مورد نظر طبق فرم شرایط شرکت در مزایده در ساعات تعیین شده انجام 
 خواهد شد. 2- بازگشایی پاکت های پیشنهادی در محل دفتر شرکت روز پنجشنبه مورخ 1۳۹۷/12/2۳ ساعت ۸ می باشد. ۴- پیشنهادات فاقد سپرده ، مخدوش، مبهم و شروط از درجه اعتبار ساقط 
و رعایت فرم شرایط شرکت در مزایده که از طریق دفتر شرکت ارائه می گردد، الزامی بوده و امضای پشت و روی فرم تقاضا ضروری است. 5- هزینه محضر )حق الثبت و حق التحریر( به عهده برنده مزایده 
می باشد. 5- بازدید از امالک و اخذ اطالعات ملک مورد نظر الزم و ضروری می باشد. بدیهی است در صورت عدم بازدید و عدم اخذ اطالعات الزم مسئولیتی متوجه این شرکت نخواهد بود . ۷- یک درصد 
) 1 درصد( رقم پیشنهادی به عنوان هزینه مزایده از برنده مزایده نقدا دریافت می گردد و پیشنهاد دهنده با علم به این موضوع اقدام خواهد نمود و هیچ گونه ادعایی در این خصوص پذیرفته نخواهد بود 
. ۸- نحوه پرداخت مبلغ پیشنهادی به صورت نقد مبلغ ۳2/۰۰۰/۰۰۰ تومان وام مسکن 1۰ ساله می باشد. ۹- شرکت در رد یا قبول هر یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد. 1۰- شرایط فروش کلیه 

امالک مندرج در لیست مزایده به شرح زیر خواهد بود .

قیمت پایهمرغوبیت )طبق نظر کارشناسی(پارکینگاضافه بنای انباریمتراژ انباریبنای واحدشماره واحدشماره طبقهنام بلوکشماره

1B595/۰۰۰/۰۰۰1/2۰۰/۰۰۰/۰۰۰دارد )داخل پیلوت(-۳61۳۳1/75دوم

2B51۰5/۰۰۰/۰۰۰1/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰دارد )فضای باز(-۳۸1۳۳1/75سوم

۳B51۰۰/۰۰۰/۰۰۰1/25۰/۰۰۰/۰۰۰دارد )داخل پیلوت(-۴۰1۳۳1/75چهارم

۴C51۰۰/۰۰۰/۰۰۰1/25۰/۰۰۰/۰۰۰دارد )داخل پیلوت(-۳61۳۳1/75دوم

5C511۰/۰۰۰/۰۰۰1/۳5۰/۰۰۰/۰۰۰دارد )فضای باز(-۳۸1۳۳1/75سوم

6C51۰5/۰۰۰/۰۰۰1/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰دارد )داخل پیلوت(-۴۰1۳۳1/75چهارم

آگهـی جـذب  پزشـک
مدیریت درمان تامین اجتماعی خراسان جنوبی برای تکمیل نیروی انسانی 
تخصصی مراکز درمانی خود از پزشکان ذیل دعوت به همکاری می نماید. 
 جهت کسب اطالعات بیشتر به نشانی بیرجند - بلوار پیامبر اعظم )ص( 

بین میدان آدینه و میدان سپاه پاسداران - مدیریت درمان تامین اجتماعی خراسان جنوبی مراجعه فرمایید. 
تلفن: ۳2۴۰۰۴۳5

پزشکان مورد نیازنام مرکز درمانی

کلیه متخصصین به ویژه داخلی و اطفالپلی کلینیک تامین اجتماعی طبس

کلیه متخصصین به ویژه داخلی،  اطفال و درمانگاه تامین اجتماعی فردوس
پزشک عمومی

کلیه متخصصین به ویژه داخلی، اطفالدرمانگاه تامین اجتماعی قاین
و پزشک عمومی

پزشک عمومیدرمانگاه تامین اجتماعی نهبندان

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای دانشگاه بیرجند    شرح در صفحه 2

فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی )فشرده( 
یک مرحله ای اداره کل زندانهای خراسان جنوبی  شرح در صفحه 2

با نهایت تأسف و تأثر درگذشت ناگهانی مرحوم مغفور

شادروان محسن عابدپور
کارمند کمیته امداد امام خمینی )ره( 

را به اطالع تمامی اقوام و آشنایان می رساند: مراسم تشییع 
و خاکسپاری امروز یکشنبه 97/12/12 ساعت ۳ بعدازظهر از 
محل سالن غسالخانه برگزار می گردد .ضمنا جلسه سومین روز 
سه شنبه 97/12/1۴ از ساعت 15 الی 16 در محل مسجد 
 امام حسین )ع( واقع در خیابان پاسداران منعقد می گردد

حضور شما سروران گرامی تسلی بخش دل های داغدار ماست.
خانواده های: عابدپور، بهلگردی

بقا مختص ذات اوست

ام 
ـد

تخ
 اس

ی
گه

شرکت اتوبوس رانی درون شهری مارال ستاره به تعدادی راننده پایه یکآ
 با شرایط ذیل نیازمند است:

* داشتن حداکثر ۳۵ سال سن  *  دارای گواهینامه پایه یک  با حداقل 
یک سال از زمان صدور   * حداقل دیپلم   *  متاهل

جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره ۰۹۱۵۱۶۰۹۳۰۴ تماس حاصل فرمایید.

یک تعاونی در حوزه خدمات کشاورزی و دامپروری 
جهت تکمیل پرسنل خود از یک نیروی خانم آشنا به مکاتبات

 و امور  اداری و حسابداری دعوت به همکاری می نماید.

ام 
خد

ست
ی ا

گه
آ

ساعت تماس: 9 الی 1۴    تلفن: ۰91516۰7912 - ۳2۴2۴695

 شرکت کویرتایر در نظر دارد: خرید، حمل، نصب قطعات اسکلت فوالدی سوله سالن جدید پخت کارخانه کویرتایر 
 به مساحت حدود 1۹۰۰ متر مربع را  از طریق برگزاری مناقصه محدود به شرکت های حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.
از کلیه شرکت های واجد شرایط دعوت می شود ضمن بازدید از محل اجرای مناقصه نسبت به دریافت اسناد 
مناقصه و ارائه اسناد هویتی و رزومه کاری، اسناد مربوط به سپرده شرکت در مناقصه و تکمیل فرم شرکت 
در مناقصه طی ۳ پاکت جداگانه )پاکت الف: اسناد هویتی، رزومه و سوابق کاری پاکت ب: سپرده شرکت در 
 مناقصه پاکت ج: فرم تکمیلی پیشنهاد قیمت( حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ ۹۷/12/1۴ 

به واحد تدارکات کارخانه واقع در بیرجند - کیلومتر 11 جاده کرمان اقدام نمایند.
 بازدید از محل کارخانه از تاریخ ۹۷/12/۹ لغایت ۹۷/12/1۴ در ایام و ساعات اداری )۸ الی 16( الزامی است. 

شرکت کویرتایردر رد یک یا همه پیشنهادها مختار است. 
تلفن تماس: ۰56-۳2255۳66 

 آگهی  مناقصه محدود شماره ۱8 شرکت کویر تایر

روابط عمومی شرکت کویرتایر

فرهیخته ارجمند جناب آقای مهندس مهدی افتخاری 
و خانواده های داغدار

و این بار بنا به مشیت حق، مردی با ذات زالل از جنس ادب و هنر
 و اخالق ناب به سرای باقی پرکشید  و سیمای ساحت هنر را با غم اندود

 و قلب ما را نیز به شدت افسرد. بدین سبب درگذشت  

شادروان محمدحسین افتخاری
 را خدمت جناب عالی و خانواده های فرهیخته جنابان افتخاری 

 تسلیت عرض می نماییم.

کانون هنرمندان خراسان جنوبی

 مرکز تخصصی شنوایی و سمعک قائم )عج(

۱2 اسفند ۱۳۹۷
۳ مـارس  2۰۱۹

روز جهانی شنوایی

بیرجند-مفتح 4- پالک 13   تلفن:  01 318 322  056  - 5020 165 0915  

 اقدام برای حفظ شنوایی
 یک سرمایه گذاری پرمنفعت

Samak.ghaem :اینستاگرام

مدرییت ردمان استان خراسان جنوبی مدرییت ردمان استان خراسان جنوبی



2
یکشنبه *12 اسفند 1397 * شماره 4301

واردات گوشی مسافری دوباره آزاد شد

تسنیم- رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه های صوتی و تصویری و تلفن همراه از آزاد شدن مجدد واردات موبایل مسافری خبر داد. ابراهیم درستی 
با بیان اینکه واردات هر گوشی تنها با کارت ملی امکانپذیر است، افزود: بر این اساس هر مسافر می تواند یک گوشی تلفن همراه وارد کشور کند و 
البته الزم است تا حقوق واردات تلفن همراه که وارد شده نیز به دولت پرداخت شود.

سرمقاله

چراغ سبز عناب!

 *امین جم

خراسان جنوبی ظرفیت ها و استعداد های خاص و 
بالقوه ای دارد که متاسفانه بخش عظیمی از آن ها هنوز 
هم آن طور که باید بالفعل نشده و استفاده درست و 
کاملی از آن نشده است.محصوالت راهبردی استان از 
همین دست ظرفیت هاست که  البته هنوز جای کار 
زیادی دارد. مشروط به  آن که تا زمان شروع به کار 
دوستان ، دیگر نامی از آن ها مانده باشد.با همه اینها 
اما مدتی پیش اتفاقی نادر و البته مبارک برای استفاده از 
این ظرفیت ها رخ داد. اولین رویداد استارت آپی )عناب( 
، شاید گام به موقع و البته محکمی برای استفاده از 
ظرفیت ها و نیروی جوان نخبه استان بود. استارت آپ 
عناب با همت جمعی توسط تمامی مسئوالن استان 
که به هرنحو فعالیتی در این حوزه داشتند و همچنین 
با حضور سرمایه گذاران استانی و کشوری برگزار شد. 
حضور پرشور و پررنگ جوانان نیز که برخی گویا از مدت 
ها پیش منتظر چنین رویدادی بودند تا از ایده های خود 
رونمایی کنند، دوباره اثباتی بر قابلیت های عظیم نیروی 
انسانی استان بود. ۹۵ درصد عناب کشور در خراسان 
جنوبی تولید می شود و در نگاه کلی مقام چهارم دنیا در 
تولید این محصول متعلق به استان است.خواص دارویی 
و درمانی این محصول که خاص استان نیز محسوب 
می شود بر کسی پوشیده نیست.همین موضوع نیز 
باعث می شود بتوان در نمونه های  گوناگون برای 
فرآوری آن برنامه ریزی کرد.خوشبختانه این استارت آپ 
از زاویه دیدی جدید به عناب و فرآوری آن نگریست که 
باعث شد توجه بسیاری را به خود جلب نماید و به عنوان 
مسیری نو در اقتصاد و آینده استان ، جلوه کند. ایده 
جوانان شرکت کننده نیز از تنوع بی نظیری برخوردار 
بود. از آلوچه و کمپوت عناب گرفته تا خمیر دندان و 
کرم صورت و ... ! همه این موارد نیز براساس تحقیقات 
علمی و دقیق مطرح و اجرا شده بود.رویداد استارت 
آپی عناب،شروع راهی برای جلوگیری از خام فروشی 
و فرآوری محصوالت استان است که گام های بعدی 
باید با همراهی و همیاری مسئوالن برداشته شود.امید 
که این اتفاق مسیری تازه و جدید برای استان باشد و 
سمت و سویی خالف جهت منافع استان به خود نگیرد.

 
   حقوق حق التدریسی ها  و کارمندان 
مشابه آنها ماهانه پرداخت  می شود

مهر-  در مجلس مقرر شد پرداختی هایی چون حق 
التدریس و حق الزحمه به صورت یک دوازدهم ماهانه 
پرداخت شود که بر اساس آن کلیه پرداخت هایی که مشابه 
حقوق و دستمزد هستند مانند حق التدریس، حق الزحمه، 
شرکتی، ساعتی، حق نظارت و پاداش شوراهای حل 
اختالف هزینه اجتناب ناپذیر محسوب می شوند و باید 
به صورت یک دوازدهم به صورت ماهانه پرداخت شود.ََ  

ایسنا- رئیس سازمان برنامه و بودجه از پرداخت زودتر 
از موعد حقوق کارکنان و واریز یارانه ها در اسفند ماه 

خبر داد.
محمدباقر نوبخت در مورد تمهیدات سازمان برنامه و 
بودجه در شب عید برای حمایت از شهروندان چیست، 
گفت: در نوروز دید و بازدیدهای بسیاری انجام می شود 
از  پذیرایی  با  همراه  بازدیدها  و  دید  این  معمواًل  که 
میهمان است. ما نیز در این خصوص پیش بینی های 

الزم را انجام داده و برای تأمین میوه مورد نیاز مردم 
در شب عید اقداماتی را انجام داده ایم و در مورد خرید 
سیب و پرتقال پیش بینی های الزم انجام شده است. 
محمدباقر نوبخت،رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: 
همچنین تصمیم گرفته شده پرداخت حقوق همکاران 
اداری نیز زودتر از ماه های دیگر در اسفند انجام شود 
ماه  این  واریز می شود،  ماه  نیز که ۲۶ هر  یارانه ها  و 

زودتر واریز شود.

ایسنا- مجلس در مصوبه ای ضمن اختصاص اعتبار برای 
افزایش و متناسب سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش 
صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی 
نیروهای مسلح مقرر کرد بازنشستگانی که دریافتی ماهانه 
آنها کمتر از ۲ و نیم میلیون تومان است در اولویت قرار 
جزئیات  بررسی  جریان  در  مجلس  نمایندگان  گیرند. 
الیحه بودجه سال ۹۸، با بند ب تبصره ۱۲ این الیحه 
از اموال و  موافقت کردند که براساس آن منابع حاصل 

دارایی های غیرمنقول مازاد در اختیار دستگاه های اجرایی 
جهت بازخرید کارکنان مازاد رسمی و غیررسمی، پرداخت 
پاداش پایان خدمت به افرادی که براساس قانون، بازخرید 
بازنشسته می شوند و مانده مرخصی کارکنان مطابق  یا 
آئین نامه اجرایی که توسط سازمان های »برنامه و بودجه 
امور  »وزارت  و  کشور«  استخدامی  و  »اداری   ، کشور« 
هیئت  به تصویب  و  می شود  تهیه  دارایی«  و  اقتصادی 

وزیران می رسد، تخصیص می یابد.

کوپن دوباره احیا می شود
ایسنا- نمایندگان مجلس با اختصاص ۱۴ میلیارد دالر برای 
تامین کاالهای اساسی و دارویی با نرخ ارز ترجیحی موافقت 
کرده و مصوب کردند که دولت از کوپن الکترونیکی برای 

تامین کاالهای اساسی استفاده کند.
نمایندگان مجلس در ادامه بررسی جزئیات بودجه ۹۸ در 
بخش هزینه ای با ۱۵۸ رأی موافق، ۳۸ رأی مخالف و ۹ 
رأی ممتنع از مجموع ۲۳۶ نماینده حاضر در مجلس بند 
مربوط به اختصاص ۱۴ میلیارد دالر برای تأمین کاالهای 
اساسی را تصویب کردند.طبق این مصوبه دولت مکلف 

است در سال ۱۳۹۸ مابه التفاوت ریالی ۱۴ میلیارد دالر از 
منابع حاصل از صدور نفت سهم خود را به شیوه زیر صرف 

حمایت از معیشت مردم و حمایت از تولید کند.
۱: واردات یا خرید و حمایت از تولید داخل و توزیع کاالهای 
اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و نهاده های کشاورزی و 

دامی با نرخ ارز ترجیحی
۲: واردات و یا خرید تولیدات داخل و توزیع کاالهای اساسی، 
دارو و تجهیزات پزشکی و نهاده های کشاورزی و دامی با 
نرخ ارز نیمایی و اختصاص مابه التفاوت آن با نرخ نیمایی 

برای معیشت مردم و حمایت از تولید
کاالهای  تأمین  برای  الکترونیکی  کاالبرگ  از  دولت   .۳
اساسی مورد نیاز مردم با نرخ ارز ترجیحی و یا پرداخت 

نقدی استفاده  کند.
۴. دولت موظف به حسن نظارت بر اجرای این برنامه است و 
گزارش عملکرد خود را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های 
برنامه و بودجه، اقتصاد، کشاورزی و صنایع مجلس شورای 
اسالمی ارائه  کند.پیش از این دو بار مجلس این بند را برای 

بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع داده بود.

افزایش حقوق های بازنشستگی زیر 2.5 میلیون تومان در اولویتزمان واریز یارانه اسفند ماه تغییر کرد

حداکثر مالیات بر عیدی
 و پاداش چقدر است؟

دو  پاداش  و  عیدی  اینکه  به  توجه  با  تسنیم- 
میلیون و سیصد هزارتومانی مشمول مالیات نمی 
شود، اگر کارگری حداکثر عیدی یعنی ۳ میلیون 
و ۳۰۰ هزار تومان را دریافت کند،با کسر معافیت 
میلیون  یک  تنها  هزارتومانی   ۳۰۰ و  دومیلیون 
مبلغی  مالیات می شود.حداکثر  آن شامل  تومان 
و  کارگران  پاداش  و  عیدی  از  مالیات  اداره  که 
کارکنان به عنوان مالیات دریافت می کند مبلغ 
قوانین  اساس  بر  بود.  خواهد  تومان  هزار   ۱۰۰
موجود عیدی و پاداش کارگران به میزان حداقل 
۲ برابر و حداکثر ۳ برابر قانون کار خواهد بود. در 
همین راستا حداقل حقوق قانون کار در سال ۹7 
بوده است  حدود یک میلیون و ۱۰۰هزار تومان 
مبلغ عیدی نیز بین ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تا ۳ 
تعریف شده  کارگران  برای  هزار  و ۳۰۰  میلیون 
است. یک میلیون تومان مازاد بر معافیت مالیاتی 
سال ۹7 برای این شخص نیز یکصد هزار تومان 

تعریف می شود.

ادعای رئیس انجمن مرغ: ۷۰درصد مرغ 
کشور به قیمت ۱۵۵۰۰ فروخته می شود

مرغ  دهندگان  پرورش  انجمن  رئیس  تسنیم- 
دو  بازار  در  مرغ  قیمت  اینکه  بیان  با  گوشتی 
های  قیمت  به  محصول  گفت:این  است،  نرخی 
می  فروش  به  تومان   ۱۳۵۰۰ و  تومان   ۱۱۵۰۰
 ۵۰۰ و  هزار   ۱۱ ای  یارانه  مرغ  سهم  اما  رسد 
کرد:  اظهار  یوسفی  محمد  است.  بیشتر  تومانی 
قیمت مرغ در بازار دو نرخی شده است و بخش 
به  تومان   ۵۰۰ و  هزار   ۱۱ قیمت  با  آن  غالب 
ازای  در  مرغ  این  افزود:  رسد.وی  می  فروش 
دریافت خوراک طیور دولتی به شرکت پشتیبانی 
این  نیز  آنها  و  می شود  داده  تحویل  دام  امور 
تومان   ۵۰۰ و  هزار   ۱۱ قیمت  با  را  محصوالت 
این  عرضه  سهم  که  کنند  می  عرضه  بازار  در 
است.  درصد   7۰ حدود  کشور  بازار  در  محصول 
وی اظهار کرد: مرغدارانی که به طور کامل نمی 
توانند از دان دولتی برای تولید مرغ استفاده کنند 
و یا به هر دلیل مرغ خود را به شرکت پشتیبانی 
قیمت  با  را  آن  دهند  نمی  تحویل  دام  امور 
محصول  این  قیمت  که  فروشند  می  متفاوتی 
تومان است. بازار حدود ۱۳ هزار و ۵۰۰  نیز در 

سخن رئیس جمهور در مورد مجمع هضم ناپذیر است

سخنان   برخی  طرح  از  انتقاد  با  الریجانی،  ا..  آیت 
مغلطه آمیز در روزهای اخیر گفت: رئیس جمهور محترم، 
اخیراً در خصوص مجمع تشخیص مصلحت نظام 
مطالبی را به تعریض بیان کردند که لحن ایشان قابل 
قبول نیست و این تعبیر که »ده، بیست نفر نشسته اند و 

برای مردم تصمیم می گیرند!« سخنی هضم ناپذیر است.

هشدار  سپاه به حضور داعش در همسایگی ایران

سردار علی شادمانی، معاون قرارگاه مرکزی خاتم االنبیا 
)ص( گفت: امروز دشمن تالش می کند توطئه داعش 
در عراق و سوریه را در افغانستان ادامه دهد که این اقدام 
به  ضرر چین، روسیه و تمام کشورهای منطقه است. 
وی تأکید کرد: جمهوری اسالمی، داعش و اربابانش 

را شکست خورده تلقی می کند.

واکنش قاسمی به اظهارات وزیر خارجه امارات

ادعاهای  گفت:  خارجه  وزارت  قاسمی،سخنگوی 
ایران  امارات علیه  مطرح شده توسط وزیر خارجه 
که  است  تکراری  و  نادرست  و  کذب  ادعاهایی 
متاسفانه برخی از کشورها برای سرپوش گذاشتن به 
خسارات هایی که متحل شده اند، به تکرار اینگونه 

ادعاها عادت کرده اند.   

ما در مبارزه با فساد خیلی موفق نبوده ایم

عارف، رئیس فراکسیون امید مجلس شورای اسالمی 
 با بیان اینکه بحث فساد در کشور جدی است، گفت :

 اگرچه دستگاه های مختلف کشور فعالیت های زیادی را 
برای مقابله با فساد انجام داده اند، اما وضعیت امروز مبارزه 
با فساد هنوز در جایگاه مطلوبی نیست و خیلی موفق 

عمل نکرده ایم که در این وضعیت عزم قوای سه گانه   اصلی ترین راهکار است.

دولت فریب لبخند های بیگانه را خورد

ذالنور  گفت: دولت نه تنها نتوانست آمریکا و غربی ها را 
همراه کند، بلکه کسانی که در کشمکش های تحریم 
به دالیل مختلف همراه ما بودند را هم از دست داد و 
به منافع ملی و مردم ضربه وارد کرد.نماینده قم افزود: 
شاید دلدادگی در ارتباط با آمریکا داشتن، مانع این 

مسئله شد و دولت فریب لبخند های آن چنانی بیگانه را خورد.

خبر تازه معاون روحانی درباره حقوق شهروندی

گفت:  جمهور  رئیس  حقوقی  معاون  جنیدی،  لعیا 
الیحه ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی در 
حال بررسی در کمیسیون اصلی لوایح دولت است 
و به زودی فرآیند بررسی و تصویب آن در هیئت 
شفافیت«،  بر»الیحه  عالوه  شود.  می  آغاز  دولت 
»الیحه نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی« هم در دستور کار دولت است.
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برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید

عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی
دفتر : توحید21 ، نبش نبوت 21 ، پالک 105

 www. iranwash. ir  قاليشويي و مبل شويي ايـران
تخـت تخـتلـول لـولصـاف صـاف

آگهي مناقصه عمومی یک مرحله ای
نام سازمان مناقصه گذار: دانشگاه بيرجند

 موضوع مناقصه: واگذاری مدیریتی و انجام حجمي امور مربوط به راهبری، تعميرات، سرویس و نگهداری کليه تأسيسات مکانيکی و الکتریکی 
ساختمان های مربوط به دانشگاه بيرجند برابر شرایط مندرج در اسناد مناقصه

 مدت زمان اجرا: از تاریخ 1398/01/01 لغایت 1398/12/29
شرایط متقاضي: داشتن گواهينامه صالحيت پيمانکاری در رشته تأسيسات و تجهيزات 

قیمت اسناد مناقصه: مبلغ 300.000 )سيصد هزار( ریال از طریق دستگاه کارتخوان در دبيرخانه کميسيون معامالت دانشگاه 
میزان سپرده شرکت در مناقصه: 486.698.620 )چهارصد و هشتاد و شش ميليون و ششصد و نود و هشت هزار و ششصد و بيست( ریال

محل دریافت اسناد مناقصه و تحویل پیشنهادها: دانشگاه بيرجند- دبيرخانه کميسيون معامالت - اتاق 223 
زمان دریافت اسناد مناقصه: از روز یکشنبه 1397/12/12 تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 1397/12/15 

زمان تحویل پیشنهادها: تا ساعت 12 روز یکشنبه 1397/12/26 
تاریخ و محل بازگشایي پیشنهادها: روز دوشنبه مورخ 1397/12/27 در محل سازمان مرکزی دانشگاه - اتاق جلسات معاونت اداری و مالی 

بدیهی است صرفاً شرکت در مناقصه و ارائه پيشنهاد ایجاد حق برای شرکت کننده و ایجاد تکليف و یا سلب اختيار برای دانشگاه نمی نماید و دانشگاه 
مجاز می باشد در چارچوب ضوابط مقرر در آیين نامه مالی معامالتی دانشگاه و مؤسسات آموزش عالی استان خراسان جنوبی با عنایت به صرفه و صالح 

دانشگاه هر یک از پيشنهاد ها را قبول یا رد نماید.
تلفن تماس: 32202126      هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

دبیرخانه کمیسیون معامالت دانشگاه بیرجند

فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی )فشرده( یک مرحله ای

 اداره کل زندانهای خراسان جنوبی در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کيفی  )فشرده( 
تکميل موتورخانه و تاسيسات پذیرش زندان بيرجند به شماره 2097003671000011 را 
از طریق سامانه تدارکات الکترونيکی دولت برگزار نماید. کليه مراحل برگزاری مناقصه از 
دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه 
سامانه تدارکات الکترونيکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran. ir انجام خواهد 
شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت 

مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونيکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
 تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: 97/12/11 

  مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 14 روز چهارشنبه 1397/12/15  
 مهلت زمانی ارسال پیشنهاد: ساعت 14/30  روز شنبه 1397/12/25 زمان بازگشایی پاکت ها : 
ساعت 9 صبح روز یکشنبه 1397/12/26 آدرس: بيرجند خيابان معلم،  معلم 7 اداره کل 

زندانها و اقدامات تأمينی و تربيتی استان خراسان جنوبی 
متقاضيان می توانند جهت کسب اطالعات بيشتر با اداره فنی و عمرانی از طریق شماره 

05632231989 تماس حاصل نمایند.

آگهـی دعـوت 
بدینوسيله از کليه صاحبان سهام شرکت توسعه صنعت و معدن مهر خراسان جنوبی )سهامی 
خاص( به شماره ثبت 4235 و شناسه ملی 10360056812 دعوت می گردد در جلسه مجمع 
عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت که ساعت 13 روز شنبه 97/12/18 در محل قانونی 

شرکت تشکيل می گردد حضور یابند. 
دستور جلسه: 1- تعيين بازرس قانونی برای سال مالی 1397

هیئت مدیره شرکت

آگهی تعیین طول و متراژ پالک های ۱۸۴ و ۱۸۶ فرعی از یک اصلی بخش ۲ بیرجند
نظر به اینکه خانم کبری اسدزاده مالک پالک های 184 و 186 فرعی از یک اصلی بخش 2 بيرجند واقع در بيرجند، خيابان 
طالقانی، خيابان مفتح، جنب هالل احمر تقاضای تعيين طول متراژ پالک خود را نموده و اعالم نموده به آدرس مالکين 

مجاور دسترسی ندارد،  لذا به کليه مالکين مجاور اعالم می گردد جهت معاینه محل و طول و متراژ پالک های فوق تاریخ 1397/12/25 
ساعت 8 صبح تعيين گردیده، لذا در تاریخ مذکور جهت جلوگيری از تضييع حق احتمالی در محل وقوع ملک حضور بهم رسانند. عدم 

علی فضلی- رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجندحضور مانع اقدامات ثبتی نخواهد بود.

ود  
حد

وم
ژه  

 وی
ش

فرو درب اتوماتیک سیــد
 جک پارکینگی ، کرکره 

و سکوریت اتومات 
خیابان شهید رجایی  - نبش رجایی  15   

09155614880

  حمل اثاثیه منزل مداحی
با خاور مسقف و کارگر ماهر/ داخل و خارج شهر    

 شهرام  مداحی
۰9۱۵  363  364۷ 

حمل تخصصی اثاثیه منزل با کادری مجرب و ماهر
جابجایی اثاثیه منزل و اداری با کامیون ایسوزو اتاق بزرگ و پتودار 

* 100 درصد تضمینی *
عبدالهی:   0915۳618546- 09156008546

مرکز نیکوکاری جواداالئمه )ع(  بیرجند
      آن کس که با دست کوتاه ببخشد، از دستی بلند پاداش می گیرد. امام علی )ع(

بیایید در آستانه سال جدید و بهار طبیعت شادیهایمان را با نیازمندان واقعی تقسیم کنیم و 
دست های خالی آنان را با اهدای بارقه های محبت و شکوفه های مهربانی لبریز کنیم. مرکز 
نیکوکاری جواد االئمه )ع( بیرجند ضمن تشکر و سپاس از همکاری هموطنان نوع دوست 
همانند سال های گذشته در انتظار کمک های نقدی و غیرنقدی شما خیرین ارجمند می باشد.

تعداد خانواده های تحت حمایت مرکز: 500 خانواده نیازمند شهری ، 1۳90 خانواده نیازمند 
روستایی و  19۳نفر یتیم نیازمند

شماره حساب مرکز نزد بانک ملی: ۰۱۰9۸3۱۸23۰۰9     شماره کارت مجازی: 6۰3۷99۱۸99۵49۱6۰
ارسال کمک از طریق شماره گیری تلفن همراه: ۸۸۷۷#*4۵۱۸*

آدرس: موسی بن جعفر ۵ )صمدی ۸( - داخل صحن مسجد جواداالئمه )ع(
 تلفن: ۰9۱۵۱63۱۸۵۵ - 323۱32۷2- ۰۵6 طاهری
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افتتاح مدرسه خیرساز روستای عشایری کبات بخش درح

صداوسیما-ساختمان جدید آموزشگاه عشایری در روستای کبات بخش درح شهرستان سربیشه افتتاح شد. این مدرسه 
کانکسی شامل یک کالس درس و یک دفتر آموزشگاه در فضایی به مساحت 60 متر مربع زیربناست. برای ساخت 

مسیر پمپ بنزین مهرشهر و محله پایین دهلکوه در کنار این آموزشگاه 60 میلیون تومان هزینه شده، این مدرسه با کمک خیر این روستا آقای حسینی پناه ساخته شده است.
جاده اصلی شهر بر اثر بارندگی بسیار خراب است و چاله 
ها به چاه تبدیل شده اند و این مسیر پرتردد حتی برای 
افراد پیاده توصیه نمی شود. مسئوالن اگر لطمه ای به 

استراحت شان وارد نمی شود رسیدگی کنند.
910...291
ندارد،  استان  مرکز  از  نشانی  شهر  های  ورودی 
واقعا افتضاح است ورودی ها باید چند الین باشند 
ورودی از مشهد اصال مناسب نیست. مضاف بر این 
یک ایستگاه پلیس راه از سمت جاده طبس برای 
است. نیاز  کرمان  و  اصفهان  تهران،  های  اتوبوس 
915...384
با سالم وتشکر از خدمات شهردار محترم منطقه یک و 
مسئول خدمات شهری منطقه یک تقاضای پیگیری  و 
ایجاد بازار روز در محل زمین جنب سالن تیراندازی در 

شمال شهر خیابان نرجس را داریم.
915...367
سالم. شهرداری محترم ما اهالی فاطمیه 8 تا کی 
باید خاک گل بخوریم با اینکه تمامی بلوک ها ساکن 
هستن  و فاضالب هم که نصب شده به خدا یک 
فکری برای آسفالت این خیابان بکنید. سپاسگزارم از 

شهردار محبوب  شهرمان  
915...808
 از شهردار محترم بیرجند تقاضا داریم به مسئوالن پارک 
ها و فضای سبز یا هرکسی که مسئول ایجاد و به روز 
رسانی نواقص وسایل بازی در بوستان ها می باشد 
دستور داده تا نسبت به تکمیل وسایل بازی در بوستان 
الهام واقع در خیابان آوینی خیابان صدف صدف 6  قبل 

از ایام تعطیالت عید 98 اقدامات الزم انجام گیرد.
915...735
طرح سامان سازی صنوف بر اساس ویژگی های 
محیطی نیاز اصلی شهر جهت جلوگیری از ترافیک، 
صرفه جویی در زمان و رونق کسب کار می باشد. 
انتقال صنوف خیابان عدل چه برنامه ای  از  پس 
این  به  دو صنف  یا  یک  انتقال  آیا  است؟  مدنظر 
شهید  بلوار  صنوف؟  تمام  گذاشتن  آزاد  یا  خیابان 
صیاد شیرازی بهترین محل برای نمایشگاه خودرو 

می باشد اما متاسفانه مدیریت نشد.
915...384
به کجا  باید  و فاضالب  اداره آب  از گران فروشی 
شکایت کرد  لطفا رسیدگی کنید برای فروش انشعاب 
فاضالب باید یک میلیون و سیصد و بیست هزار 
تومان پول لوازم بدید فیش میدن باید پرداخت کنین 
انشعاب آب اجباری میدن بابت هر انشعاب نهصد 
و چهل هزار تومان هزینه توسعه می گیرن رفتم 

اعتراض کردم کسی پاسخگو  نیست.
915...741
شهردار عزیز و معاون عمرانی بی نهایت سپاسگزاریم 
دست مریزاد بر تالش ها و خدمات عالی چهره شهر رو 

دگرگون نموده اید. خداقوت
915...328
به  نزدیک  که  ماخونیک  حومه  از  کفاز  روستای 
100خانوار دارد در محدوده روستا زمینی به وسعت 
با کمک مردم  و  تقریبا20 هکتار در سال 1384 
برای  ذیربط  مسئوالن  همکاری  و  وقت  شورای 
توسعه روستا آزاد شد و هم اکنون افرادی از روستا می 
خواهند قسمتی از این زمین ها را تغییر کاربری دهند 
و مرغداری احداث کنند در حالیکه مردم روستا هیچ 
زمینی غیر این زمین برای توسعه آینده روستا ندارند  
 و حتی راضی به این کار نیستند.  لطفا مسئوالن 

ذیربط چاره ای بیندیشند. 
یک شهروند

هر کس به این شهر می آید از این که در تمام خیابان ها 
حداکثر سرعت 60 کیلومتر است خنده اش می گیرید. 
نگاه قهری و سلبی اداره جریمه و رانندگی بیرجند چه 

دستاوردی داشته است؟
915...384
از جاده بیرجند - قاین به جاده مرگ تعبیر می شود 
اما اگر دقت کنیم خود مسئوالن هم  با برنامه ریزی 
خودشان این جاده را حادثه خیزتر کرده اند به عنوان 
نمونه در محل تغییر مسیر از بیرجند به سمت فردوس در 
ساعات غروب و شب در فاصله دوربرگردان هیچ گونه 

روشنایی وجود ندارد که زمینه ساز حادثه است.
یک شهروند

پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

فضای سبزبه جای پادگان
حسینی- پس از تعیین تکلیف بخشی از اراضی پادگان در پی 
پیگیری های مسئوالن راه و شهرسازی و شهرداری، نوبت به 
آن دست از اراضی می رسد که هنوز ارتش اجازه ورود نمی 
دهد و یا در تپه های صیاد شیرازی واقع شده اند.  بخشی  از این 
زمینها زمانی  مانند جنگلی سبز، عالوه بر ایجاد منظره ای زیبا 
برای مسافرانی که از مشهد و زاهدان به بیرجند می آمدند، تنفس 
گاهی نیز برای مردم شهر در این منطقه کویری بودند و اکنون 
نیز خواست مردم این است تا این منطقه همچون گذشته  کامل 
درختکاری شوند. در همین راستا نشستی در روزنامه آوا با موضوع 
» نظرات ، پیشنهادات و انتظارات مردم درباره تغییر کاربری اراضی 
پادگان« با حضور نمایندگان مردم، شورای شهر، شهرداری، اداره 

کل راه و شهرسازی و پلیس راهور مرکز استان برگزار شد.

ساخت و ساز در اراضی پادگان بی توجهی
 به نیاز فضای سبز مردم است

در ابتدا غالمحسین کریم پور ازمعتمدان شهر، با اشاره به 
قسمتی از اراضی پادگان که برای ساخت و ساز به مردم و 
بخش خصوصی واگذار می شود، گفت: این منطقه در گذشته 
بیشتر فضای سبز بوده که طی سال ها بی توجهی متولیان 
این زمین ها، درختان آن خشک شدند. وی با بیان این که 
اکثر زمین های بیرجند تحت عنوان بنیاد مستضعفان واگذار 
شدند و تمام منابعی که متعلق به مردم شهر بود به تهران 
منتقل کرده اند و در جاهای دیگر که برایشان توجیه داشت 
سرمایه گذاری کردند ، ادامه داد: از نظر شهروندان ریالی از 
این زمین ها برای این مردم حتی تحت عنوان فضای سبز و 

استفاده بهینه هزینه نشد. 
کریم پور با تاکید بر این که همه این موارد موجب شد تا در 
شهر مکانی به عنوان فضای سبز شهری در جایگاه نیاز امروز 
شهروندان نداشته باشیم، تصریح کرد: اگر اراضی پادگان نیز 
برای ساخت و ساز واگذار شوند، بدون نظر گرفتن این نیاز مردم 
مشکل ساز خواهند شد، چه بسا که در مساکن مهر همین 
اتفاق رخ داده و پیش بینی برای پارک، کتابخانه، مرکز درمان 
و مدرسه به تعداد کافی نشده و فقط واگذاری زمین، ساخت و 

ساز و ارائه آمار مد نظر مسئوالن بوده است.

سرمایه استان را به پایتخت نفرستیم
وی به 45 سال پیش که  اقای کاشانی شهردار وقت، در 
خیابان هایی همچون جمهوری و بهشت متقین نهال کاری 
کرده بود اشاره کرد و گفت: سوال اینجاست که ما قرار است 
چه کاری انجام دهیم؟ کاری نکنیم که 10 سال دیگر مردم 
قضاوت کنند و بگویند زمانی که مسئولیت دست این افراد 
بود به ما ظلم شد! امروز که می توان کاری کرد ابتدا هدف را 
مردم در نظر بگیرید و در نهایت  به فکر منافع دولتی باشید. 
این شهروند، واگذاری تمام این زمین ها را بازگشت سرمایه 
به مرکز کشور عنوان کرد و گفت: این گونه با دست خودمان 
پول و زمینی که حق این مردم است را گرفته و فقط به 
فکر خوش آمدن پایتختی ها هستیم، در نهایت هم به لحاظ 

بودجه ای ته جدول می مانیم.

 بدون تعارف از میدان ابوذر تا بلوار 
شهید ناصری فضای سبز ایجاد کنید

دیانی دیگرمعتمد حاضر در جلسه نیز با بیان این که بیرجند را 
از سال 1332 ، همزمان با ملی شدن صنعت نفت به یاد دارم، 
اضافه کرد: خیابان های اصلی آن زمان فقط خیابان جمهوری 
و حکیم نزاری بود. خیابان های دیگر مانند منتظری، مطهری، 
انقالب و ... بعد احداث شد. در گذشته از اداره ثبت اسناد فعلی به 
سمت غرب تا پایین شهر باغ منزل بود زیرا مسیر قصبه و آب 
از این طرف بود و بیشتر منازل فضای سبز داشتند. همچنین از 
قسمت جنوب که به خیابان طالقانی می رسید و از میدان ابوذر 
تا کمربندی بلوار پیامبر اعظم )ص( یا عباس آباد قدیم،  تمام 
محل کشت و عنابستان و درختان توت بود. البته عنابستان که 

از بین رفت، ولی اگر موجود بود میراث فرهنگی و جاذبه ای 
برای گردشگران می شد. وی با اشاره به این که فضای شاد 
بیرجند با ساخت و سازهای این گونه گرفته شده، ادامه داد: در 
ادامه آن فضای سبز و باغ منزل ها هم از بین رفت، در نتیجه 
ایجاب می کند بدون تعارف از میدان ابوذر به باال تا بلوار شهید 
ناصری تمام فضای سبز باشد تا تنفس گاهی برای شهر شود.

10 سال دیگر زمینی برای ایجاد فضای سبز 
در شهر باقی نمی ماند

دیانی به طرح پیشنهادی خود برای اراضی 11 هکتاری پادگان 
و ایجاد میدانی همچون نقش جهان اصفهان ، اشاره کرد و 
افزود: شهر بیرجند فقط گسترش داشته و جای دیدنی برای 
جلب توجه در آن وجود ندارد، از طرفی خیابان ارتش، ابوذر 
و پاسداران پاسخگوی جمعیت مردم در راهپیمایی ها نیستند 
بیشتر  را  میدانی  چنین  ایجاد  اهمیت  موضوع  همین   که 
می کند. وی با انتقاد از عملکرد بنیاد مستضعفان و دستگاه 
هایی همچون این نهاد، عنوان کرد: سخت است ببینیم در 
شهری که تمام زمین های آن متعلق به 5 نفر شامل علم، 

خزیمه علم، شیبانی ، منصف یا پادگان بوده اما اکنون به نفع 
مردم استفاده نمی شوند. این زمین ها متعلق به شهر و مردم 
آن هستند و عواید فروش آن ها باید صرف و خرج برای نفع 
عمومی شود. به گفته وی، رئیس دیوان محاسبات کشور از 
بازگشت عواید مرز به استان سخن گفت، برای بازگشت پول 

بنیاد و امثالهم نیز باید همین روند را پیش گرفت.
 این شهروند بیرجندی به مشکالت ترافیکی حاصل از ساخت 
یادآور شد: در زمان  و  اشاره کرد  پادگان  اراضی  و ساز در 
حاضر، وضع شهر با این ترافیک و خیابان ها به جایی رسیده 
که ناچارید امروز ، فردا و یا یک سال دیگر، خیابان ها را یک 
طرفه کنید، طبق طرح قبلی پادگان نیز قرار بود خیابان های 
عدل و معلم از وسط اراضی عبور کند، در نتیجه با دید باز و 
برنامه ریزی به جای ساخت و ساز به فکر ایجاد فضای سبز 
باشید. دیانی با تاکید بر این که تمام زمین موجود شهر، همین 
اراضی پادگان است، تصریح کرد: تا جایی که می توانید به 
فکر ایجاد فضای سبز باشید زیرا 10 سال دیگر، زمینی برای 

این کار باقی نمی ماند.

باغ ملی فضایی برای برگزاری
 اجتماعات بزرگ مردمی

فخیم زاده معاون شهرسازی و معماری شهرداری بیرجند 
در ادامه این اظهارات، با بیان این که اراضی پادگان مد نظر 
را می توان به سه بخش تقسیم بندی کرد که هر کدام 
هم چالش های خود را دارد، توضیح داد: بخش اول اراضی 
محصور شده با مساحت 11 هکتار در محدوده میدان ابوذر، 
دانشگاه و صیاد شیرازی است که  و  ارتش  مابین خیابان 
شهرداری در حال آماده سازی آن و نخاله برداری برای ایجاد 

پارک ملی می باشد. به گفته وی شهردار از همان ابتدای کار 
، به دنبال ایجاد فضایی برای برگزاری اجتماعات بزرگ ملی 
و مذهبی با ظرفیت 4 هزار نفر در شهر بود و جدی آن را 
پیگیری کرد، حتی هنگامی حجت االسالم رئیسی به استان 

آمده بود طرح میدان اجتماعات شهر را تایید کرد. 
فخیم زاده به برگزاری جلسات متعدد با امیر ارتش و اداره 
کل راه و شهرسازی و هماهنگی با دادستان اشاره و گفت: 
در نتیجه این جلسات، اراضی در اختیار شهرداری قرار گرفت 
تا در 8/5 هکتار آن کار طراحی کاشت را انجام دهد. وی با 
بیان این که مشاور فضای سبز این طرح، حفاظت از باغ 
فین کاشان را بر عهده دارد، اضافه کرد: در این اراضی فقط 
احداث  ارگ کاله فرنگی  با معماری شبیه  یک ساختمان 
خواهد شد. همچنین در راستای اجرای طرح بازارچه میدان 
ابوذر، ساختمان راهنمایی و رانندگی و کمیسیون ماده 100 

شهرداری نیز تخریب خواهند شد.

نانوایی و کانون بازنشستگان ارتش 
مورد تایید شهرداری نیست!

 معاون شهرسازی و معماری شهرداری بیرجند با بیان این 
که در نقشه های سال 2003 بیرجند، این فضا با انبوهی 
از درختکاری دیده می شود، خاطرنشان کرد: شهرداری در 
راستای صیانت از فضای سبز شهری، از ارتش شکایت کرد 
و مبلغ هنگفتی هم جریمه شدند، همچنین به عنوان حامی 
حقوق شهروندان از تجاری سازی این اراضی جلوگیری کرد. 
فخیم زاده خاطرنشان کرد: از نظر ما کانون بازنشستگان و 
نانوایی مورد تایید نبوده و رای کمیسیون ماده 100 را دارند!

عدم رعایت اصول شهرسازی در طرح 
اولیه 435 هکتاری اراضی پادگان 

فضای  یعنی  پادگان،  اراضی  دوم  محدوده  به  زاده  فخیم   
محصور شده و در اختیار ارتش با کاربری نظامی اشاره کرد 
و گفت: در این حالت، وضع متفاوت بوده و شهرداری نمی 
تواند به راحتی ورود کند، همانطور که در اراضی نیروگاه برق 
خیابان غفاری نمی توانیم. با این حال می توان برای حفاظت 
از درختان با استفاده از اهرم های قانونی به آن ها فشار آورد 
زیرا آمار درختان را داریم و حتی کدگذاری شده اند. وی در 
ادامه با اشاره به محدوده سوم یعنی 435 هکتاری در ارتفاعات 
محدوده شهید ناصری، صیاد شیرازی و بلواری که در آینده 
در آن محل کشیده خواهد شد، اضافه کرد: در اوایل ورود 
من به شهرداری، نقشه ای از طرح پیش بینی شده برای 
این اراضی را نشان دادند که بیشتر شبیه یک نقاشی بود و 
اصول شهرسازی در آن رعایت نشده بود! از قطعات 10 در 
70 گرفته تا شیب 17 درصدی معابر که هیچ کدام استاندارد 
شهرسازی نیست. قرارداد هم با آستان قدس بسته و طرح از 

مرحله مطالعات به طرح تفصیلی رسیده بود.

جلوگیری از وزش بادهای موثر و 
نازیبا کردن چشم انداز شهری از 

معایب ساخت و ساز در این اراضی
معاون شهرسازی و معماری شهرداری بیرجند با تاکید بر این که 
نقدهای بسیاری روی این طرح داشتیم ، ادامه داد: یکی از آن ها 
ساخت و ساز در ارتفاعات شهری و جلوگیری از وزش بادهای 
موثر و نازیبا کردن چشم انداز شهری بود. فخیم زاده همچنین به 
هزینه خدمات رسانی بسیار باال در این اراضی اشاره کرد و گفت: 

با این حال دولت این هزینه سنگین را  می پردازد.

کاهش تراکم ساخت و ساز به دلیل وجود گسل
وی از جلسات متعدد برای اصالح طرح، ایجاد سرانه های 
فرهنگی، ورزشی، تامین پارکینگ، تغییر شیب ها و تعیین 
نوع کاربری تجاری اراضی سخن گفت و بیان کرد: اکنون 
طرح به شکلی شده که می توانم حتی از آن دفاع کنم. با این 
حال هنگام نوشتن آن با موضوعاتی نیز مواجه شدیم برای 
مثال گسل جاده زاهدان به سمت دشت بجد که برای مقابله 
با رخداد حوادث ناگوار، تراکم ساخت و ساز در این منطقه را 

کاهش داده، تعداد طبقات را کمتر و شرایط ویژه ای را برای 
آن تعریف کردیم. به گفته وی، همچنین اراضی که اکنون 
تحت عنوان بلوک فاز یک و دو ارتش می باشد تا جاده 

زاهدان، فضای سبز خواهد شد. 
وی با بیان این که مشاور قبلی سرانه فضای سبز این اراضی 
را 32 مترمربع دیده بود، ادامه داد: پس از ورود ما، این سرانه را 
واقعی و به استاندارد آن که بین 7 تا 12 مترمربع است نزدیک 
پارک دیده شده ولی  احداث  برای  نیز  کردیم. زمین هایی 
شهرداری به دلیل مشکل تامین نشدن آب و در نتیجه حفظ 

نشدن فضای سبز، آن را تحویل نمی گیرد.

برای مشکالت ترافیکی اراضی پادگان
 در حال برنامه ریزی هستیم

سرهنگ خسروی رئیس پلیس راهور مرکز استان نیز درباره 
مشکالت ترافیکی ساخت و ساز در این منطقه، عنوان کرد: 
با توجه به این که پلیس راهنمایی و رانندگی در موضوعات 
شهرسازی، فقط نظر می دهد، به عنوان مشاور در این طرح 
کنار مجریان آن هستیم. وی با بیان این که از  ابان  ماه که 
مسئولیت را عهده دار شدم شاهد قضیه و کار در این اراضی 
هستم ، اضافه کرد: دغدغه ما نیز همین زمین هاست و طی 
این 3 ماه، 3 بار با نماینده آستان قدس رضوی از معابر بازدید 
کردیم البته شیب معابر به حد استاندارد نرسیده و برای اعالم 
نظر تا آن زمان صبر می کنیم. به گفته وی طبق گزارشات ارائه 
شده از مجریان طرح، مشکل ترافیکی نخواهد بود ولی دغدغه 
آن قسمتی است که تراکم جمعیت هم سمت صیاد شیرازی 
و هم سمت ساختمان های ارتش ایجاد می شود، با توجه 
به دسترسی این زمین های بایر به بلوارهای صیاد شیرازی و 

ناصری در شورای ترافیک شهری تصمیم بر آن شد تا ورود 
وسایل نقلیه مستقیم نباشد که، با پیش بینی جمعیتی حدود  
45 هزار در این منطقه، برنامه هایی چون ایجاد تقاطع غیر 
همسطح را در نظر داریم. به طور کلی تاکنون روی نقشه همه 
چیز خوب بوده و امیدواریم در مرحله اجرا نیز همین گونه باشد.
رئیس پلیس راهور مرکز استان به دیگر مشکالت ترافیکی 
شهر نیز اشاره کرد و افزود: اکنون که شهرداری برای مطالعات 
طرح جامع شهری با مشاوری از تهران قرارداد بسته، منتظریم 
ببینیم آن ها چه می کنند و برای خیابان طالقانی و منتظری 
چه برنامه ای دارند. سرهنگ خسروی از انجام مکاتبات با 
شهرداری برای هوشمندسازی دو تقاطع طرح فرزان سخن 
گفت و بیان کرد: تا زمانی که این بلوار به حد مطلوب نرسد 
ترددی در خیابان فرزان نخواهد بود تا مشکل ترافیک در شب 

های عید بیشتر نشود. 

دست کشیدن شهرداری از ساختمان
 خود نشانه اهتمام آن است

تقی زاده رئیس شورای شهر بیرجند هم در این نشست با تاکید 
بر این که تمام همت شورا و شهرداری ایجاد پارک و فضای 
سبز تا حد امکان است، اظهار کرد: در این راستا نیاز به تامین 
آب است که البته کار به خوبی انجام شده و چندین کیلومتر 
خط انتقال آب از پاسداران به شمال شهر اجرا شد. به گفته وی 
تاکنون نیز اقدامات بسیار خوبی همچون افتتاح پارک سایت 
اداری، کلنگ زنی پارک مهرشهر به طول 8 کیلومتر، احداث 
تفرجگاه در پارک جنگلی و طرح ایجاد پارک در خیابان انقالب 
انجام شده است. وی با اشاره به اولین سال حضور شهردار در 
مراسم روز عاشورا، عنوان کرد: ایشان هنگامی که عزاداری 
پراکنده  هیئت ها در  ارامستان را دید، به این فکر افتاد تا 
مکانی را برای برگزاری مراسم و اجتماعات مردمی ایجاد کنند، 
که پس از چندین جلسه مشاوره و همفکری، قرار بر این شد 
تا میدان ابوذر برای این کار مناسب سازی شود.  رئیس شورای 
شهر بیرجند دست کشیدن شهرداری از ساختمان های خود 
برای این موضوع را نشان دهنده اهتمام این سازمان دانست 
و گفت: طبق توافقات با امرای ارتش قرار شد به جای گرفتن 
وجهی در قبال درختان خشک شده، 8/5 هکتار در اختیار 

شهرداری برای اجرای این طرح قرار بگیرد.

درخواست از رهبری برای اراضی محصور پادگان
 و تبدیل آن به پارک بزرگ شهر

تقی زاده درباره اراضی محصور و در اختیار پادگان نیز بیان 
کرد: مستحضرید در سال 84 طبق توافق قرار بر این بود 
که  تمام پادگان به خارج از شهر منتقل شود ولی بعدها این 
درخواست را دادند تا قسمت مسکونی، تاالر و بیمارستان 
در اختیار پادگان قرار بگیرد، همچنین در طرح اولیه قرار بر 
عبور خیابان های عدل و معلم از اراضی پادگان برای کنترل 
ترافیکی شهر بود. وی با تاکید بر این که ایده آل و پیشنهاد 
خود شورا نیز این است که تمام این قسمت تبدیل به پارک 
بزرگی برای شهر شود، تصریح کرد: از طرفی در این مکان 
سطح دسترسی مردم در مناطق مختلف شهر یکنواخت خواهد 
بود. وی البته با بیان این که اگر شهرداری بخواهد این اراضی 
را تملک کند هزینه ای فوق العاده سنگین خواهد داشت، 
عنوان کرد: طی دعوت از حجت االسالم رئیسی به شورای 
و مساعدت  اهتمام  تا درخواست  ایشان خواستیم  از  شهر، 
برای تحقق بخشیدن خواسته مردمی و تبدیل این اراضی به 
فضای سبز را به مقام معظم رهبری بدهند و این اراضی به 
شهرداری واگذار شود، همانند آن چه حاصل سفر رهبری در 
سال 84 بود. رئیس شورای شهر  بیرجندخاطرنشان کرد: البته 
همه ابزارها دست ما نیست و مشکل نگاه و توجه به منافع 
درون سازمانی نهادهایی همچون بنیاد مستضعفان را داریم. 
با این حال 18 هکتار از 430 هکتار زمین های اراضی پادگان 

فضای سبز خواهد شد و این دغدغه را ما نیز داریم. 
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موفقیت و انرژی

باور داشتن

هر ایده ای که به ذهن تان 
می رسد یادداشت کنید

هرگز خانه را بدون قلم و کاغذ ترک نکنید. معموال 
ذهن  به  شرایط  نامناسب ترین  در  ایده ها  بهترین 
خطور می کنند؛ یادداشت شان کنید. فکر نکنید به 
یادتان خواهد ماند؛ نمی ماند! ضمنا یادداشت کردن 
ایده و فکر به ذهن تان اجازه می دهد ذخیره اش کند 

و ایده های بیشتر و بهتری ارائه دهد.
سعی کنید هر روز یک مهارت جدید یا یک مطلب 
تازه یاد بگیرید. یک مهارت در روز یعنی ۳۶۵ مهارت 
جدید در سال. حاال تصور کنید اگر همین امروز شروع 

کنید، یک سال بعد چطور خواهید بود؟
سختکوشی و پشتکار، عامل اساسی در موفقیت 
است، اما دست کم یک بار در ماه، تفریح کنید و 

کاری هیجان انگیز، مفرح و بی شائبه انجام دهید.

باورهای تان را قوی کنید

که  است  این  زندگی  در  موفقیت  رمز  یک 
موفق  افراد  از  اگر  کنید.  قوی  را  باورهای تان 
چیست،  کامیابی شان  قاعده   اولین  بپرسید 
که  کاری  و  خودشان  گفت:  خواهند  همه 
باور  این  ابراز  از  و  دارند  باور  را  می دهند  انجام 
نداشته  قبول  را  خودتان  شما  اگر  نمی ترسند. 
وقتی  باشد؟  داشته  قبول تان  دیگری  چرا  باشید 
و خواسته های تان  اهداف  درباره   از شما  دیگران 
نهراسید،  آن  قاطع  و  صریح  بیان  از  می پرسند، 
دیده   به  و  بخندند  بلندتان  اهداف  به  هم  شاید 
باوری  بر  با تکیه  اما شما  تمسخر نگاه تان کنند 
که به خودتان دارید نباید اهمیتی به واکنش  آنها 
و  ُسست  خواسته های تان  به  نسبت  اگر  بدهید. 
خواهید  متزلزلی  تصمیمات  باشید،  نامطمئن 

گرفت که شما را به جایی نمی رساند.
خالف جریان پیش بروید و متمایز باشید. گذشته 
از همه  اینها، چند نفر در دنیای امروز هستند که 

واقعا زندگی رویایی شان را دارند؟
بپرسید  ازشان  اگر  اینها  از  نفر  چند  حاال، 
اهداف شان چیست، با جمالتی شبیه »نمی دانم« 
و  باشید  مصمم  و  اراده  با  پس  می دهند.  جواب 
خودتان را باور کنید. اولین قدم برای رسیدن به 
و  باور  را  آنها  که  است  این  خواسته ها  و  رویاها 
دارید  ایمان  در ذهن تان  وقتی شما  کنید.  تصور 
که هم اکنون به اهداف تان خواهید رسید، حسی 
از تحقق و یقین ایجاد می شود. این باور و قطعیت 
و  می برد  پیش  عمل  و  اقدام  سمت  به  را  شما 
وقتی بدانید نتیجه چه خواهد بود، خیلی راحت تر 
می توانید کارهای الزم برای رسیدن به آن نتیجه 

را انجام دهید.

آبمیوه را کنار گذاشته 
و خود میوه را بخورید

به جای مصرف آبمیوه، خود میوه را میل کنید. حتی 
آبمیوه های ۱۰۰ درصد طبیعی هم طی فرآیند تولید، 
بخشی از مواد مغذی درون میوه ها را از دست داده و 

مقدار زیادی شکر وارد بدن می کنند.از طرف دیگر، 
خود میوه ها منبع خوبی از ویتامین ث، پتاسیم، فیبر و 
اسیدفولیک هستند.همچنین، میوه ها چربی، نمک و 
کالری کمی دارند؛ بنابراین برای سالمتی بدن بسیار 
مفیدند. به جای مصرف چربی های مضر از میوه 

های تازه و ارگانیک استفاده کنید.

افزایش قد کودکان
 با جوانه یونجه

استخوان  نرمی  رفع  موجب  یونجه  جوانه  مصرف 
می شود و با تاثیر مثبتی که بر روی استخوان بندی 
دارد می تواند در کنار سایر گیاهان دارویی و مکمل ها 

باعث افزایش قد کودکان شود. مصرف جوانه یونجه 
موجب  همچنین  می کند،  کنترل  را  خون  چربی 
پیشگیری از حمالت قلبی و تصلب شرایین می شود. 
پاکسازی سموم بدن، پیشگیری از زخم و ورم معده، 
بهبود عملکرد سیستم گوارشی، رفع یبوست و دفع 

سنگ کلیه از دیگر خواص این جوانه بی نظیر است.

رنگ اتاق کودک در 
ضریب هوشی اش چه تاثیری دارد؟

رنگ ها تاثیر شگفت انگیزی در روح و روان افراد دارند 
اهمیت دکوراسیون  رنگ  به  امروزه  دلیل  همین   به 
ویژه ای می دهند. رنگ اتاق کودک بر هوش، احساسات، 

اعتماد به نفس و رفع بی قراری کودکان دختر و پسر 
تاثیر می گذارد. وزاد تا ۳ ماهگی فقط توانایی تشخیص 
رنگ های سفید، سیاه و خاکستری دارد. کودکان ۱ تا 
۲ ساله کم کم توانایی راه رفتن و حرف زدن به دست 
می آورند و رنگ ها برایشان قابل درک است شما میتوانید 
از رنگ های خنثی در کنار رنگ های جذاب استفاده کنید .

روغن زیتون ترمیم کننده 
موی ضخیم

کاهش  برای  طبیعی  درمان  بهترین  زیتون  روغن 
خشکی مو به شمار می رود. خاصیت مرطوب کنندگی 
بسیار باالیی دارد و موجب بهبود خاصیت ارتجاعی مو و 

بازگرداندن قدرت و درخشندگی آن می شود. طبق نظر  
مصرف کنندگان ، نتیجه ای قابل تامل در ترمیم موهای 
آسیب دیده، تقویت پیاز مو و در نتیجه درمان ریزش مو 
دارد. همچنین به پر شدن شکاف ها کمک می کنند و از 
موهایی که قوی تر و سالم تر هستند در برابر شکستگی 

در آینده محافظت می نمایند.

مصرف این میوه ها
 در زمستان، ممنوع 

در زمستان شخصی که طبیعت دستگاه گوارشش 
سرد است، وقتی میوه ای که طبیعت سرد دارد مثل 
گوجه سبز، آلبالو یا خیار  بخورد، دچار دل پیچه و 

چنین عالئمی  رفع  برای  نفخ می شود.  و  دل درد 
چای نبات و نعناع و به قول قدیمی ها چیزهای گرم 
بایستی خورده شود تا این مشکل برطرف گردد. 
از توصیه های طب سنتی این است که می گوید 
غذا را در زمانی بخورید که شرایط محیطی فرد 

را اذیت نکند. 

هر چه پوست حبه انگور ضخیم تر و هسته آن بزرگ تر و سفت تر باشد، هضم آن سخت تر و نفخ بیشتری ایجاد 
می کند افرادی که معده ضعیف و نفاخ دارند، بهتر است پوست ضخیم انگور را جدا کرده و هسته آن را پس از جویدن 
از دهان خارج یا به جای انگور تازه از کشمش و مویز استفاده کنند. مصرف انگور به همراه نان و پنیر، نفخ آن را بیشتر 
می کند و به همین دلیل بهتر است کمی پودر زیره بعد از آن مصرف شود. بهتر است افرادی که دستگاه گوارش 
ضعیف دارند و عمل هضم غذا در آن ها سخت تر صورت می گیرد، انگور را دانه دانه میل کنند تا تماس آن با پرزهای 
چشایی بیشتر شده و بهتر هضم و جذب شود. در این حالت، عمل گوارش انگور بیشتر و نفخ کمتری دارد؛ این قاعده 
برای همه خوردنی ها صدق می کند. انگور رسیده، طبع گرم و تر دارد و هرچه شیرین تر باشد طبع آن گرم تر است اما 

در کل مقدار حرارت انگور، آن قدر نیست که مزاج شخص را از حالت اعتدال خارج کند.

صبحانه بهترین وعده غذایی است که سبب می شود مقدار قند و پروتئینی که بدن برای ساخت و جایگزینی انواع و اقسام 
ترکیبات دفاعی و سیستم دفاعی و ایمنی الزم دارد در اختیارش گذاشته شود؛ از همین رو همواره توصیه می شود این 
صبحانه مجموعه ای از کربوهیدرات های پیچیده و پروتئین باشد. برای کربوهیدرات ها می توان از غالت نام ببریم، مانند 
نان های سبوس دار، تلفیق نان با انواع و اقسام مواد پروتئینی مثل پنیر و مغزها و دانه های گوناگون مانند گردو یا نان و 
عدسی، نان و کوکو سیب زمینی، نان و شامی خصوصاً برای بچه ها بسیار مفید است. میوه ها و سبزیجات همان فصل 
را به وعده صبحانه اضافه کنیم. سبزی خوردن های فصل یا میوه های فصل که می تواند گاهی نان و پنیر و انگور، نان و 
پنیر و طالبی یا مخلوطی از هفت غله با شیر باشد، برای صبحانه مفید است. باید مواد اولیه و سالم را در اختیار بدن بگذاریم 

تا سلول های سالم را آماده کنند. سلول های سالم، بافت سالم و بافت سالم ارگان های سالم برای بدن فراهم می کند.

بهترین صبحانه هایی که می توانیم بخوریمکدام انگورها نفخ بیشتری ایجاد می کنند؟

روستای ازمیغان یکی از زیباترین روستاهای نواحی مرکزی 
ایران است. این روستا که در ۴۰ کیلومتری شرق طبس قرار 
دارد به راحتی قابل دسترسی است. به طوری که می توانید 
شهر طبس را به عنوان مقصد اول خود انتخاب کنید و به 
وسیله هواپیما، قطار، اتوبوس و یا خودرو شخصی به طبس 
بروید و بعد از استراحت و بازدید از باغ گلشن راهی روستای 
ازمیغان شده و روستاگردی را در این روستای منحصر به 
فرد تجربه کنید. ساکنان این روستا بیشتر از راه کشاورزی 
و دامداری امرار معاش می کنند. وجود رودخانه دائمی مردم 
روستای ازمیغان را بیشتر به کشاورزی و باغداری وا داشته 

ازمیغان به حدی  اما تنوع محصوالت تولید شده در  است 
محصوالت  است.  نمونه  استان  در  حیث  این  از  که  است 
جالیزی، نخل و مرکبات، میوه های فصلی، خرما و برنج  به 
فراوانی در روستای ازمیغان کشت و تولید می شوند. درختان 
نخل و شالیزاهای عطرآگین، ترکیب بی نظیری است که 

فقط در ازمیغان یافت می شود.
روستای ازمیغان اگرچه در منطقه کویری قرار گرفته اما هیچ 
شباهتی به روستاهای کویر ندارد. سرسبزی، رودخانه دائمی و 
ساختار خانه ها هیچ کدام شبیه یک روستای کویری نیست. 
این روستا که در یک دره کم عمق قرار گرفته به خاطر وجود 

رودخانه و داشتن آب و هوای گرم و مرطوب شرایط مطلوبی 
برای کشت برنج داشته، از طرفی درختان خرما نیز به خوبی با 
این اقلیم سازگار شده اند و بافت پوشش گیاهی روستا به چنین 

ترکیب بی نظیری تبدیل شده است.
خانه های روستا عموما از خشت و گل و چوب و ساخته شده 
است و مردمانی بسیار مهمان نواز دارد. راه رفتن در کوچه پس 
کوچه های روستا و قدم زدن در معابر سنگفرش شده ای که 
برخی با شیبی مالیم امتداد یافته اند لذتی بی اندازه دارد. شاید 
خود قدم زدن در روستا یکی از مهمترین تفریحاتی باشد که 

گردشگران در ازمیغان تجربه می کنند.

روستای ازمیغان؛ بهشت گردشگری طبس

آیه روز

و کسانی که پیش از اینان بودند ]نیز[ تکذیب کردند در حالی که اینان به ده یک آنچه بدیشان داده 
بودیم نرسیده  اند ]آری[ فرستادگان مرا دروغ شمردند پس چگونه بود کیفر من. )سوره سبا/ آیه ۴۵(

سخن روز

اگر کسي با اطمینان به سمت رویاهایش به پیش برود و بکوشد تا آنچنان زندگي کند که همیشه تصورش 
را کرده است،با چنان موفقیتي به آنها خواهد رسید که در زمان هاي عادي، دست نایافتني به نظر مي رسد.
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ایزوگام و قیرگونی آراسته
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 

 ایزوگام شرق و دلیجان
مدیریت: حسن آراسته

امیرآباد- نبش ولی عصر)عج( 4
09155658268 - 09156693515 

10سال ضمانت

ایزوگام  شفیعی
 32225494 - 09151630283  صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

شعبه دیگری ندارد         نقدی تخفیف ویژه ویژه  
خدمات تایر در همان مکان انجام می شود

باالنس تضمینی، گاز نیتروژن 
با دستگاه های تمام اتوماتیک ایتالیایی 

نبش جمهوری 28 و 30 به سمت مزار شهدا )قلعه( 

الستیک فرازی
09155622291

32211684

سازنــده انــواع کابینــت
 MDF کالسیک و ممبران 
انواع کمد دیواری،
 سرویس خواب،
 میز اداری و کنفرانس 

 093630500۷1 مدیریت: توانا
جمهوری 30 ، سمت مزار شهدا، قلعه

کار خوب اتفاقی نیست

Cinemaferdosi_Birjand :اینستاگرام    @ cinemaferdosi :کانال خبری تلگرام 

آشغال های دوست داشتنی
21:3018:15شروع سانس

ضربه فنیپارادیس
2014:3016:15شروع سانس

تخریب ساختمان ، سفت کاری 
و ساخت استخر 

09158625402 - 09159654811

کلیه لوازم دست دوم شما را خریداریم
 با یک تماس اختالف قیمت را تجربه کنید.  

0915   056   2100 

32435686 - 0936523۷014-0915۷063220 - خسروی

     لولـه بازکنـی 
تشخیص و رفع بو و نم به روش ایزونانو / شبانه روزی

ی
مین

تض
د 

رص
1 د

00 ) مدرن برتر(

کنـاف ، دکوراسیون 

بازسازی ، طراحی و مشاوره 
09155610111- رحیمی

کانکس 4×2 خریداریم.
0915163۷231

اجرا و فروش نمای آلومینیوم
0915165553۷- بلوچی

به کار گیری نیرو در کارواش
0915۷605001

مجموعه فرهنگی پذیرایی ایرانیان 
 برای تکمیل کادر پرسنلی خود

 نیاز به مهماندار مرد و زن جوان دارد. 
ساعت مراجعه: 9/30 الی 12

18الی  20 
مکان مراجعه : نبش توحید 42 

 دفتر مجموعه

یک برگ اصل پروانه اشتغال به کار حرفه مهندسی 
معدن با شماره 29148۷ مورخ 90/4/5 متعلق 

به آقای محمد افشاریان دارای شناسنامه به شماره 
4504 صادره از نهبندان متولد 1359 مفقود 

گردیده است. از یابنده تقاضا می شود 
با شماره  0563223۷۷30 نظام مهندسی معدن 

استان خراسان جنوبی تماس حاصل نماید.

دستگاه ساب سیار امیرآبادی زاده
ساب انواع سنگ های مرمر، 

گرانیت، موزائیک و بتن
09156۷06538

نقاشـی ساختمـان
انواع رنگ های روغنی ،پالستیک، 
اکرولیک، مولتی کالر، کنیتکس، 
کناف و ... با قیمت مناسب    

09156633230- برگی

جابجایی ساید بای ساید و گاو صندوق
 به شیوه فنی و تخصصی 

)در ضمن باز و بسته کردن درب یخچال ساید
 به شیوه تخصصی انجام می گیرد(

داشتن کارگر ماهر و ماشین در شهرهای تهران، 
بالعکس در هر روز  بیرجند،  مشهد، زاهدان، 
هفته و تخفیف ویژه. حمل بار و اثاثیه و هرگونه 

کاالی صنعتی از جمله کاشی، سرامیک
 MDF ، ضایعات، برنج و غیره 

با ایسوزو،  تک، ده چرخ ، تریلی 
به تمام نقاط کشور

اتوبار قاصدک/ 09157563875- سعدی

سمسـاری صـادق
خرید و فروش لوازم منزل و اداری دست دوم     

09380160۷۷9 - 09151641464

کارت دانشجویی اینجانب مریم صادقی 
فرزند محمد علی به شماره دانشجویی 

943844۷324 مفقود گردیده و از درجه 
اعتبار ساقط می باشد.

کود ارگانیک هیومیک اسید )آس ایاس(
از بین برنده شوری خاک - تسریع در جوانه زنی

 ماندگاری آب در اطراف ریشه - رشد بهتر گیاه - افزایش مقاومت گیاه
دفتر مرکزی: آیسک، فروشگاه سبز پویان   0915۷203863          

         فروشگاه به کشت : 0910196256۷
بیرجند: 09153613349- صادقی            قاین: 09153610502 - رستمی

سرایان: تعاونی مطهر 09153661694    فروشگاه پانیا: 0915366068۷

فقط با 20 هزار تومان

تلفن: ۳۲۴۳۱۱۶۹-  ۰۹۱۵۱۶۱۳۱۶۱
۰۹۱۵۵۶۱۲۳۸۹  - کلنگـی خـواه
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عملکرد شهرداری بیرجند روی میز شورا

بیش از ۱۴۰۰ پایگاه جشن نیکوکاری در استان  برپا می شود

۲۳۰۰ زائر استان با ۱7 کاروان به حج تمتع اعزام می شوند

 هیئت پزشکی ورزشی خراسان جنوبی، سرآمد کشور

استاندار:  اولویت   اصلی استان تامین آب شرب است

ورزشی

اولویت  اینکه  بیان  با  جنوبی  خراسان  استاندار  خبر-  گروه 
استان تامین آب شرب مردم است، گفت: تمرکز ما در استان 
است. درمیان  منطقه  در  به خصوص  ها  آب  روان  مهار  بر 

وارد  خود  شهرستانی  سفر  سومین  در  گذشته  روز  استاندار 
شهرستان مرزی درمیان شد. معتمدیان در بدو ورود به درمیان 
مورد استقبال فرماندار و مسئوالن این شهرستان قرار گرفت. وی 
سپس با حضور در مزار شهدای روستای منصورآباد، به مقام شامخ 
شهدا ادای احترام کرد. دیدار با خانواده شهید روستای فضل آباد، 
حضور در جمع مردم شهر قهستان، نشست با نخبگان و علمای 
شهرستان، بازدید از روستای فورگ، نشست با شوراهای اسالمی 
)شهرستان، بخش، شهر، بخشداران، شهرداران و دهیاران( و 
برگزاری جلسه شورای تامین از برنامه های روز نخست سفر 
استاندار به درمیان بود.  استاندار در ادامه سفر از روستای ذکری 
بازدید کرد و در جمع مردم شهر طبس مسینا، روستای خیرآباد 
و شهر گزیک حضور یافت. بازدید از هنگ مرزی گزیک، دیدار 
با یک خانواده شهید در گزیک و حضور در جمع مردم روستای 

اشک از دیگر برنامه  های سفر استاندار به درمیان بود.
معتمدیان در جمع مردم روستای شیرگ ججگ از توابع شهرستان 

درمیان خدمت رسانی به مردم را وظیفه اصلی دستگاه های دولتی 
عنوان کرد و گفت: توجه به مناطق محروم  از رسالت های انقالب 
اسالمی بوده است.وی با بیان اینکه روستائیان و عشایر در صحنه 
های  گوناگون پشتیبان انقالب بوده اند، افزود:  مشکالتی مانند 
خشکسالی و گرانی ها، این قشر را گرفتار کرده است.استاندار 
نباید اجازه دهیم استکبار جهانی مانع پیشرفت،  عنوان کرد: 
توسعه و ارتقای نظام ما شود.  معتمدیان اظهار کرد: نظام انقالب 
اسالمی در دنیا تنها بوده و همه جبهه دشمن برای کم رنگ کردن 
موفقیت های انقالب متحد شده اند. معتمدیان با بیان اینکه مردم 
محروم در وضع فعلی کشور بیشترین آسیب را می بینند، اظهار 
کرد: انقالب اسالمی طی چهل سال گذشته از فراز و نشیب های 
زیادی عبور کرده و از مشکالت کنونی هم عبور خواهد کرد.

خروجی برنامه های مسئوالن رضایت مند باشد
استاندار گفت: نباید فاصله ای بین مردم و مسئوالن باشد بلکه باید 
برای حراست از انقالب تالش کنیم. وی با بیان اینکه جمهوری 
اسالمی ناجی مستضعفان جهان است، افزود: برنامه دولت در سال 
۹۸، توجه بیشتر به اقشار آسیب پذیر و مناطق کم برخوردار است. 

 معتمدیان با بیان این مطلب که به دنبال شناسایی اولویت های
 اصلی مردم هستیم، افزود: مرمت، بازسازی قنوات و ایجاد بند در 

مناطق توجیه پذیر از اولویت های پیش رو خواهد بود.
معتمدیان با بیان اینکه خروجی اجرای برنامه های مسئوالن 
باید مورد  رضایت مندی مردم باشد، ادامه داد: اگر در اقدامات 
خود رضایت مردم را جلب نکنیم، قطعا مسیر را اشتباه رفته ایم. 
وی با بیان اینکه در وضع فعلی صنعت اولویت استان نیست، 
گفت: تمرکز ما در استان برای مهار روان آب ها به خصوص 

در منطقه درمیان است.

گازرسانی شتاب می گیرد
استاندار  در جمع مردم شهر قهستان هم گفت: با دستوری که 

از وزیر نفت دریافت کرده ایم، انجام پروژه گازرسانی در مناطق  
گوناگون استان تسریع می شود. معتمدیان افزود:  40 درصد از 
روستاهای استان فاقد گاز هستند که با برنامه ریزی های انجام 
شده تا پایان دولت دوازدهم به پوشش 100 درصدی دست 
خواهیم یافت. وی گفت: امسال همه شهرهای خراسان جنوبی از 
نعمت گاز برخوردار شدند و دولت اعتبار ویژه ای برای اتمام پروژه 
های گازرسانی در استان اختصاص داده است.استاندار اظهارکرد: 

امروز جنس مطالبات مردم در روستاها و شهرها نسبت به گذشته 
فرق کرده و از مطالبه های مردم در مناطق روستایی اینترنت 
پرسرعت است.وی ادامه داد: این نشان می دهد نظام جمهوری 
اسالمی ایران نگاه ویژه به مناطق کمتر برخوردار و محروم داشته 
است.معتمدیان عنوان کرد: در پوشش مخابراتی، اینترنت، تلفن 
همراه و ثابت در روستاهای استان اتفاقات خوبی را تا دو سال 
آینده شاهد خواهیم بود. وی گفت: در زمینه افزایش ضریب 
نفوذ در حوزه فرستنده های صدا و سیما نیز برای مناطق کمتر 
برخوردار استان برنامه های خوبی در دستور کار است چون اکنون 
ضریب نفوذ دیجیتال در مناطق مرزی ما پایین است و کمک به 
مجموعه صدا و سیما از اولویت های اصلی است تا بتوانیم در یک 
زمان بندی مشخص وضع را سازماندهی کنیم. استاندار افزود:  از 
فلسفه های حضور تیم مدیریتی استان در مناطق گوناگون به 
ویژه مناطق کمتر برخوردار شناسایی مشکالت و مطالبات مردم و 
تالش برای رفع آنهاست. وی با بیان اینکه اکنون وضع بهداشت 
و درمان با قبل از انقالب قابل مقایسه نیست، گفت: طی این سال 
ها در حوزه بهداشت و درمان و رسیدگی به مناطق کم برخوردار 

اقدامات بسیار خوبی انجام شده است.

اخبار کوتاه

خبر ویژه

ورودی های شهر بیرجند
 مناسب نوروز شود!

نسرین کاری - نخستین فضای برخورد هر مسافر در 
سفر به یک شهر، ورودی آن است و نخستین تصویر 
ذهنی وی نیز از آن شهر بر اساس این ورودی شکل  
خواهد گرفت چراکه با طراحی ورودی های مناسب قدم 
به قدم باید با تحریک احساس کنجکاوی مسافر، او را 
در درون شهر رهنمون کرد. برخی همشهریان معتقدند 
ورودی ها می تواند معرف تاریخ، فرهنگ، میزان توسعه 
یافتگی شهرها باشند اما ورودی های بیرجند به عنوان 
مرکز استان فاقد ساختار و هویت مشخص و حتی فاقد 
جذابیت و انگیزه برای ورود مسافر است. عدل معاون 
عمرانی شهرداری بیرجند 14 اسفند ۹۶ به اختصاص 
۳00 میلیون تومان اعتبار برای زیباسازی و ساماندهی 
سه ورودی شهر بیرجند در آستانه فرا رسیدن سال جدید 
اشاره کرده و تاکید کرده بود: شهرداری در ساماندهی 
مبادی ورودی شهر بیرجند در حوزه خدمات شهری 

وظایف ذاتی بر عهده دارد. 
اما نابسامانی ورودی های شهر بیرجند، صدای فرماندار 
را نیز در آخرین جلسه ستاد هماهنگی خدمات سفر 
شهرستان در سال ۹۶ درآورد و مقصر این وضع آشفته 
را شهرداری دانست. انتقادی که با لحنی شدیدتر ۲۷ 
فروردین امسال هم تکرار شد. شهرداری بایستی در 
یکی از مبادی ورودی شهر، مکانی را برای ایجاد 
بازارچه دائمی یا موقتی صنایع دستی در نظر بگیرد 
چرا که این حداقل خواسته به حق مردم است.ناصری 
گفت: شهرداری و شورای شهر باید راهکاری برای 
این موضوع بیاندیشند و اگر برنامه ای برای آن نداشته 
باشند باید به دنبال ساختار یا مجموعه دیگر باشیم.
فرماندار بیرجند گفت: باید تالش کنیم با برنامه ریزی 
مناسب مدت اقامت گردشگر را در شهر افزایش دهیم.
وی افزود: اگر برنامه جذاب و مناسب برای ماندگاری 
گردشگر ارائه شود به طور قطع منافع اقتصادی بیشتر 
به شهر می رسد که الزم است همه سازمان ها در 
این باره راهکار و پیشنهاد ارائه دهند.معاون گردشگری 
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری  
هم اظهارکرد: در  موضوع ورودی های شهر قسمتی 
از ورودی ها در حریم خدمات شهری و قسمتی نیز 
در حریم راه و شهرسازی است و با توجه به وضع 
نامناسب کنونی ورودی های شهر بیرجند باید برای 
حل این مسئله وظایف مشخص شود. در این حال 
بسیاری از شهروندان در آستانه سال نو از شهرداری، 
استانداری و همه مسئوالن مربوطه خواسته اند به 
تا  دهند  نشان  مضاعفی  توجه  شهر  های  ورودی 
گردشگران با اطمینان  خاطر و عالقه پا به شهر 
بیرجند بگذارند. )خوانندگان ارجمند می توانند نظرات 
کاربری حساب  به  ستون  این  درباره  را   خویش 

 avasardabir@ در تلگرام ارسال فرمایند.(

درخشش اسکواش بازان استان در مسابقات 
اسکواش تهران

اسکواش بازان استان ۲ مقام مسابقات اسکواش تورز 
تهران را کسب کردند. فرزاد حق خواه در رده ۹ تا 1۳ سال 
و سید ابوالفضل صباغی در رده 1۳ تا 15 سال به ترتیب 
بر سکوی دوم و سوم مسابقات اسکواش تورز تهران 
ایستادند. این مسابقات با شرکت ۹0 نفر در 4  رده سنی 
از استان های تهران، البرز، کرمان، سیستان و بلوچستان و 

خراسان جنوبی به به میزبانی تهران برگزار شد.

سامانه بارشی جدید وارد خراسان جنوبی می شود

 ایرنا - کارشناس هواشناسی از ورود سامانه بارشی جدید به استان از روز دوشنبه تا سه شنبه هفته جاری خبر داد. لطفی افزود: 
بررسی نقشه های هواشناسی بیانگر فعالیت ضعیف سامانه بارشی در نواحی شرقی استان است و با خروج این سامانه ضمن 

کاهش ابر، وزش تندباد پیش بینی می شود. وی  گفت: دمای هوا در این مدت به طور نسبی کاهش می یابد.

اعضای شورای شهر بیرجند در جلسه روز گذشته شورای شهر 
نظرات خود را در رابطه با گزارش عملکرد شهردار بیرجند ارائه 
کردند. به گزارش مهر، در  این جلسه شهردار گزارش فصلی از 
عملکرد حوزه های مختلف شهرداری ارائه داد و اعضای شورای 
شهر نیز نظرات خود را درباره این گزارش عملکرد بیان کردند.

محمد علی طاهری عضو شورای شهر بیرجند در این جلسه بیان 
کرد:  از نقاط قوت عملکرد شهرداری بیرجند تالش برای ایجاد 
عدالت اجتماعی از طریق توجه یکسان به شمال و جنوب شهر 
است. وی با اشاره به گزارش های فصلی شهرداری بیرجند اظهار 
کرد:گزارش های شهردار و معاونان شهرداری نقش مهمی در 

افزایش نظارت های مردمی دارد.
موهبتی عضو دیگر شورا نیز با اشاره به تأثیر ارائه گزارش های 
عملکردشهرداری،  به  نسبت  مردم  اعتمادسازی  در  فصلی 

گفت: با توجه ویژه شهرداری به موضوع شهر الکترونیک اگر 
امکانات به گونه ای فراهم شود که مردم این گزارش ها را در 
بستر الکترونیک مشاهده کنند نیز بسیار مطلوب است. وی بیان 
کرد: از مواردی که شهرداری باید به آن توجه ویژه نشان دهد 
ورودی و خروجی شهر است که ورودی از سمت کرمان اصال 

جلوه خوبی ندارد.

معضل سطل های زباله حل شود
موهبتی ادامه داد: از معضالت دیگر شهر بیرجند سطل های زباله 
است که در بسیاری از شهرهای بزرگ جمع شده و در بیرجند 
نیز بسیار نازیبا است.وی افزود: می توان با فرهنگ سازی از مردم 
درخواست کرد که زباله را در ساعت مشخصی برای جمع آوری 
بیرون از منزل قرار دهند تا معضل سطل های زباله حل شود.

حجت االسالم عبدالرزاق نیز با اشاره به ضرورت توجه بیشتر 
شهرداری به زیباسازی ورودی های شهر بیرجند، بیان کرد: 
از دیگر اقدامات ضروری توسط شهرداری حل مشکل ترافیک 
شهر به ویژه در خیابان های جمهوری، طالقانی و مدرس است.

وی ادامه داد: از شهرداری می خواهیم که در طراحی آیلندها و 
سایر پروژه ها از تنوع بهره ببرد چرا که گاه مشاهده می کنیم 
این امر لحاظ نمی شود.عضو کمیسیون فرهنگی شورای شهر 
بیرجند با اشاره به روزهای پایانی سال و نزدیک شدن نوروز، 
اظهار کرد: یکی از مهمترین اقدامات در این روزها موضوع 

درختکاری به ویژه درختان مثمر است.

انتقاد از توزیع نهال درختان غیرمیوه دار
عبدالرزاق با انتقاد از توزیع نهال درخت های غیرمیوه دار، بیان 

کرد: متأسفانه در آستانه سال نو شاهد توزیع نهال درختان 
غیرمیوه دار چون کاج هستیم.وی یادآور شد: از دیگر اقدامات 
ضروری تالش برای برگزاری کنگره عالمان بیرجند است که 
در این زمینه حدود ۶0 شخصیت برجسته  شناسایی شده است.

حسنی صفت عضو دیگر شورای شهر بیرجند نیز گفت: با توجه 
به اینکه یک درصد از بودجه هر سازمانی می تواند به ورزش 
اختصاص یابد، از شهردار  تقویت کمیته ورزش را خواستاریم.

وی یادآور شد: برخورد جدی تر با تخلفات ساختمانی و اطالع 
رسانی برخورد با این تخلفات، برنامه ریزی برای پرداخت برخی 
از معوقات کارکنان شهرداری که از دوره های قبل باقی مانده 
و نظارت بر پروژه های در حال ساخت باید جدی تر مد نظر 
باشد. وی گفت: البته در زمان حاضر و در دوره مدیریت جدید 

شهرداری حقوق کارکنان به موقع پرداخت می شود.

عمارت شوکت الملک با اعتبار 
پنج میلیارد ریال مرمت شد

شهردار بیرجند نیز گفت: مرمت و بهسازی باغ و عمارت 
گرفت.  انجام  ریال   میلیارد  پنج  اعتبار  با  الملک  شوکت 
جاوید بیان کرد: احداث جایگاه پسماند و نخاله ساختمانی 
با اعتبار 10 میلیارد ریال ، احداث پناهگاه حیوانات بالصاحب 
به مساحت سه هزار مترمربع و اعتبار یک میلیارد و ۸00 
میلیون ریال در طول یک سال گذشته انجام گرفته است. وی 
گفت: انعقاد قرارداد تفکیک پسماند از مبدأ با پیمانکار، احداث 
بوستان سایت اداری در مساحت ۹ هزار و 500 مترمربع و 
اعتبار ۶ میلیارد و ۷00 میلیون ریال، احداث بوستان بهجت با 
اعتبار ۷ میلیارد و 500 میلیون ریال از دیگر اقدامات شهرداری 

بیرجند طی 1۲ ماه گذشته بوده است.

کاری- مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( عنوان کرد: 1۹ 
درصد از خانواده  های استان تحت حمایت این نهاد هستند و  
امسال هزار و 4۳1 پایگاه جشن نیکوکاری در استان برپا می شود.

سلم آبادی  دیروز در نشست خبری با اشاره به اینکه  از سال آینده  

شناسنامه الکترونیک بهداشت و درمان برای  کاهش مراجعات 
مردم  ایجاد  می شود که به گفته وی این کار از 14 اسفند آغاز  
می شود، این سامانه به ارائه 10 خدمت مثل انشعابات برق و گاز، 
تسهیالت شهرداری، خدمات دانش آموزی، جهیزیه نوعروسان 
و هدیه ازدواج پسران خواهد پرداخت. وی ادامه داد: هزینه های 
اجرایی دانش آموزان 1۲۶ درصد، پرداخت فرانشیز 1۲۳ درصد، 
کمک هزینه تحصیلی دانش آموزان محروم 1۲۳ درصد رشد 
داشته و درکمک های مردمی 1۲4 درصد و کمک به سوء تغذیه 

مددجویان محروم 11۶ درصد تحقق برنامه داشته ایم.
سلم آبادی خاطر نشان کرد: در جشن نیکوکاری سال گذشته 
4 میلیارد و ۲00 میلیون تومان جمع آوری شد و امسال نیز 
رشد  درصد   ۳0 حداقل  کمک ها  این  می شود  پیش بینی 
داشته باشد. مدیرکل کمیته امداد )ره( با بیان اینکه امسال در 
روستا هایی مانند گل نی و دو حصاران فعالیت های جهادی 
نظیر بازسازی مسکن و ساخت سرویس های بهداشتی، حمام 
و غیره انجام شده است افزود: در این زمینه بنیاد مسکن در 

ساخت 55 واحد و بهزیستی در ساخت ۹ واحد مسکونی با این 
نهاد همکاری داشته است. سلم آبادی گفت: در جشن نیکوکاری 
صدا و سیما، آموزش و پرورش، شورای اصناف، بسیح دانش 
آموزی، کانون های مساجد  حضور داشته و  خبرنگاران نیز در 

برگزاری این جشن همکاری خواهند کرد.
وی  ادامه داد: امسال در زمینه کمک به ازدواج ۳00 بن کارت 
فروشگاه اتکا به مبلغ ۳ میلیون تومان تهیه شده که فقط برای 
مستمری بگیران این نهاد بوده است.وی با اشاره به اینکه با 

گرفتن سهمیه از محل تبصره  14به خانواده های دارای دهک 
تغذیه،  سوء  دارای  شیرده  مادران  تغذیه،  سوء  دارای  پایین، 
نیازمندان فاقد برق، دامداران و کشاورزان فصلی کمک رسانی 
کنیم، خاطر نشان کرد: در وضع سخت اقتصادی در کشور 
عوامل محیطی، اجتماعی و اقتصادی موجب فقر می شوند. وی  
افزود: در خراسان جنوبی هر سه این عوامل  بسیار پررنگ است 
به گونه ای که از ۳ ماهه دوم، سوم و چهارم امسال بسیاری از 

خانواده ها دچار فقر موقت شدند.

گروه خبر- مدیر حج و زیارت خراسان جنوبی در خصوص 
وعده های برخی سودجویان به متقاضیان عتبات عالیات هشدار 
داد. نوفرستی در نشست خبری گفت: سفر عتبات نوروزی از 
۲4 اسفند امسال تا ۹ فروردین آینده انجام می شود و امسال 
 ۳5 کاروان از استان به این سفر می روند. وی با بیان اینکه 
تا کنون 1400 نفر در خراسان جنوبی برای عتبات نوروزی نام 
نویسی کرده اند، افزود: برخی افراد تبلیغ می کنند که با ۲00 هزار 

تومان کمتر از هزینه ای که سازمان حج و زیارت تعیین کرده 
است، شهروندان را به سفر نوروزی عتبات  می برند که شهروندان 
باید بدانند این افراد هیچ مسئولیتی در قبال خطرات احتمالی از 
جمله حمله های انتحاری و مرگ و میر زائران قبول نمی کنند.

مدیر حج و زیارت استان گفت: از هم استانی ها می خواهیم برای 
سفرهای عتبات عالیات به دفاتر مجاز حج و زیارت که مورد تأیید 
سازمان حج و زیارت است مراجعه و گول سودجویان را نخورند. 

نوفرستی افزود: 1۶ پرونده از اول امسال در دادگاه های استان در 
رابطه با دفاتر غیر مجاز تشکیل شده است.

17 کاروان خراسان جنوبی به حج تمتع می روند
وی گفت: با هماهنگی های صورت گرفته 1۷ کاروان زیارتی 
حج تمتع ۹۸ با ظرفیت ۲ هزار و ۳00 زائر از فرودگاه بیرجند عازم 
سرزمین وحی خواهند شد. نوفرستی افزود: با توجه به پیگیری 

های صورت گرفته ظرفیت پیش رو بیش از نیازمندی است و 
قابلیت افزایش کاروان در صورت افزایش متقاضیان وجود دارد.

وی گفت: عملیات ثبت نام زائرانی که تاریخ قبوض و ودیعه 
گذاری آنها به ۳0 بهمن ماه ۸5 می رسد، از 10 اسفند ماه آغاز 
شده و متقاضیان پنج روز کاری فرصت دارند، ثبت نام کنند.مدیر 
حج و زیارت اظهار  کرد: در صورت نیاز در مراحل بعدی ثبت نام، 
از ودیعه گذاران تا 15 اسفند ۸5 و آخر اسفند ثبت نام خواهد شد.

حسینی- دبیر فدراسیون پزشکی ورزشی با بیان این که کمیته 
توانبخشی خراسان جنوبی جزو کمیته های پیشتاز است ، عنوان 
کرد: هیئت پزشکی ورزشی استان با وجود دور بودن از مرکز، 
سرآمد استان های دیگر در مدیریت اجرایی است. ظهر دیروز 
مجمع انتخاب رئیس هیئت پزشکی ورزشی استان با حضور دبیر 
فدراسیون پزشکی ورزشی برگزار شد. ابتدای جلسه خامسان تنها 
کاندیدا برای انتخاب رئیس هیئت، توضیحاتی درباره برنامه های 
خود برای 4 سال آینده ارائه داد. وی با بیان این که یکی از 
کارهای ما ایجاد زمینه رقابت برای شرکت تعداد افراد بیشتری در 
انتخابات دوره بعدی است، ادامه داد: این موضوع که فقط یک 
کاندیدا داریم آسیب است و با توجه به این که در دوره بعدی خود 
را بازنشسته خواهند کرد حتما شرایط را برای رقابت ایجاد می 
کنم. خامسان در ادامه اصلی ترین برنامه خود را افزایش تعداد 
ورزشکاران سازمان یافته به میزان 10 درصد با استفاده از برش 
های سالیانه اعالم کرد و افزود: امسال تابوی تعداد ورزشکاران 

از ۳0 هزار نفر شکست و به ۳۲ هزار نفر رسیدیم. به گفته وی 
این افزایش ۳1 درصدی علیرغم انتظار با توجه به اوضاع بد 
اقتصادی و مکانیزه شدن عملیات بیمه کردن ورزشکاران رخ 

داده است. خامسان همچنین به برنامه هایی همچون صدور 
آنالین بیمه ورزشکاران در تمام شهرستان های استان، برگزاری 
دوره های آموزشی و تنظیم تقویم آموزشی برای 4 سال آینده، 
ایجاد مجموعه پزشکی در شهرستان های طبس، فردوس 

و قاین و قرارداد با بیمارستان های استان برای در اختیار قرار 
دادن آمبوالنس  برای برگزاری مسابقات اشاره کرد.گفتنی است 
خامسان با 14 رای موافق از 14 نفر اعضای حاضر در مجمع ، 
دوباره رئیس هیئت پزشکی ورزشی استان شد. وی از سال ۸۳ 

رئیس هیئت پزشکی ورزشی استان است.

تعداد کمی از روسای هیئت های 
شهرستان ها پزشک هستند

ملک محمدی دبیر فدراسیون پزشکی ورزشی نیز با بیان این 
که در استان هایی همچون خراسان جنوبی تعداد نیروهای 
تخصصی به خصوص در هیئت پزشکی ورزشی کم است، 
گفت: همچنین تعداد کمی از روسای هیئت های پزشکی 
ورزشی شهرستان ها پزشک هستند. وی با تاکید بر این که 
نظر رئیس فدراسیون نیز تخصیص امکانات به استان های 
محروم  مثل خراسان جنوبی است، خاطرنشان کرد: در این 

راستا نیز کمک هایی انجام شده و خواهد شد. به گفته وی 
یکی از برنامه های فدراسیون “حرکات اصالحی“ است و 
 کالس های آموزشی مخصوص این موضوع برگزار می شوند، 
در  متقاضی  فرد  تا  شده  فراهم  قانونی  شرایط  همچنین 
صورت داشتن دکترای طب، حرکات اصالحی یا فیزیوتراپی 
بتواند مجوز تاسیس کلینیک در کنار باشگاه را داشته باشد.

اساسا علمایی بدون عمل هستیم
 مهران سرپرست مدیر کل ورزش و جوانان استان هم با تاکید 
بر این که پزشکان را برای ریاست در هیئت های شهرستانی 
انتخاب کنید، اظهار کرد: ورزش حوزه ای تخصصی است و 
حضور پزشکان به عنوان رئیس هیئت اهمیت فراوانی دارد. وی 
با اشاره به این که در خراسان جنوبی نیروی متخصص برای 
مشاوره و حرکات اصالحی وجود دارد، خواستار فعال شدن این 
دو حوزه در استان شد و افزود: این هیئت سخت افزارهای بسیار 

خوبی دارد که با استفاده از آن ها و نیروهای متخصص می تواند 
در حوزه های عملی همچون برگزاری سمینار و کالس های 
آموزشی و ... سایر هیئات ورزشی را بهره مند کرده و از این توان 
در بهبود عملکرد استفاده کند.سرپرست به احیای پایگاه قهرمانی 
نیز اشاره کرد و گفت: هدف رسیدن به رویکرد همگانی شدن 
ورزش و هم فعال شدن حوزه درمان و حرکات اصالحی است تا 
پس از اجرای طرح جامع استعدادیابی ، ورزشکاران به پایگاه های 
قهرمانی هدایت شوند. وی از برگزاری ده ها مسابقه کشوری و 
بین المللی در سال آتی در استان خبر داد و ابراز امیدواری کرد: 
تا سال 1400 به 40 هزار نفر ورزشکار سازمان یافته در استان 
برسیم.مدیر کل ورزش و جوانان با انتقاد از این که اساسا علمایی 
بدون عمل هستیم و حتی وجود مسئوالنی از بدنه دانشگاه در 
حوزه ورزش تاثیری در پیشرفت آن نداشته است، تصریح کرد: با 
اجرای برنامه راهبردی ورزش ، تا سال 1400 از استان بیست و 

هشتم در رده بندی به استان بیستم برسیم.

*سومین سالگرد تدفین شهدای گمنام دانشگاه آزاد 
اسالمی فردوس برگزار شد.

*مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای گفت: پیش 
فروش بلیت های نوروزی از امروز در استان آغاز می شود.
*مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان 
جنوبی با اشاره به تحصیل دانش  آموزان زیر سقف های 
ناایمن، گفت: ۶۲ درصد مدارس استان تخریبی و یا 

نیازمند مقاوم سازی است.
*کارشناس هواشناسی با اشاره به میزان بارندگی ها 
درجمعه شب، گفت: درح شهرستان سربیشه با ثبت 
خود  به  را  بارش ها  میزان  بیشترین  میلی متر   ۳۷

اختصاص داد.
*مدیر جهاد کشاورزی خوسف گفت: برداشت ماهی 

از ۳5 باب استخر دو منظوره خوسف آغاز شد.

 گالیه نماینده ولی فقیه
 از صف های طویل گوشت

نماینده ولی فقیه در استان با تأکید بر پرداخت به موقع 
معوقات کارگران گفت: صف های طوالنی برای اقالم 
توزیعی تنظیم بازار نمای خوشایندی ندارد. به گزارش 
تسنیم، آیت ا... عبادی در دیدار با جمعی از مسئوالن 

نظارت و تامین کاالهای اساسی مردم اظهار کرد: در 
مسأله معوقات کارگری گزارشات مبسوطی داده شد و 
در اینجا کارخانه هایی که مشکل مالی ندارند و هم تولید 
و  ذخیره دارند اما به دالیلی از مظلومیت کارگر سوء 
استفاده می کنند و حقوق  و مزایای آنها با تأخیر پرداخت 
می شود باید شناسایی شوند و تدابیری اندیشیده شود 
تا هرچه سریع تر معوقات کارگر داده شود. وی گفت: 
گزارشاتی می رسد از هفته های قبل گوشت گران شده، 
نان سنگک گران شده و در هر کیلو گندم دو هزار تومان 
افزایش قیمت داشتیم باید پرسید نظارت کجاست؟ دلیل 
آن چیست؟ آنهایی که دم از خودکفایی گندم می زنند 
گندم را از کشاورز خریدند قیمت مشخص بوده اما 
اگر گزارش درست است که نان 500 تومان گران 
شده چگونه این گرانی رقم خورده است؟ امام جمعه 
بیرجند همچنین با اشاره به توزیع گوشت تنظیم بازار 
و صف های طویل بیان کرد: صف های طوالنی نمای 
خوبی ندارد، تکلیف روستایی چیست که سهمی از این 
توزیع ندارد؟ در گذشته تجربه های زیبایی در توزیع 
داریم، یارانه 45 هزار تومان چون سرپرست های خانوار 
که مشخص اند و بر اساس حساب و کتاب و نظم یارانه 
توزیع می شود پس بهتر است فکری برای روش های 

توزیع این اقالم اندیشیده شود.

آماده پذیرایی از 
جلسات عروسی و میهمانی های 
 شما همشهریان عزیز می باشیم.

 شماره تماس : ۰۹۱5۸۶۰۹۶۶۱

 آدرس: معلم ۳۶/۱- جنب باشگاه مالک اشتر

ظرفیت ۷۰۰ نفر

با نازل ترین قیمت،  ورودی رایگان
پذیرایـی رایگـان
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 امام رضا علیه السالم فرمودند :
كِر لَُه ولِلوالَدیِن، فََمن لَم یَشُكر والَِدیِه لَم یَشُكِر ا... إنَّ ا... عز و جل ... أَمَر بِالشُّ

بی تردید، خداوند عز و جل . . . انسان را به سپا گزاری از خدا و پدر و مادر، فرمان داده است. 
پس کسی که سپاسگزاِر )قدرشناِس( پدر و مادرش نباشد، از خدا سپاسگزاری نكرده است .

)عیون أخبار الرضا علیه السالم : ج 1 ، ص 258 ، ح 13(

حامی صنعت »آی تی« ابزار توسعه پایدار خراسان جنوبی

گروه بازرگانی مهدی باقری

نسرین کاری - مراسم روز مهندس با حضور جمعی از مسئوالن  انفورماتیک، 
دست اندرکاران بخش خصوصی و جوانان دانشجوی کامپیوتر و آی تی به 
همت “گروه بازرگانی مهدی باقری” در هتل جهانگردی بیرجند برگزار و 
بر هر چه نزدیک تر شدن بخش خصوصی و دولتی در صنعت » آی تی«  
استان تاکید شد. در این مراسم مهندس سیدعلیرضا حسینی، رئیس سازمان 
نظام صنفی رایانه ای استان و مشاور سازمان توسعه و تجارت ایران، گفت: 
صنعت  »آی تی« استان نیازمند همراهی و همکاری بخش دولتی می باشد.

بخش خصوصی با تمام توان در استان فعالیت می کند
وی با اشاره به اینکه کار کردن در استان بسیار سخت است، افزود: بخش 
خصوصی با تمام توان در استان فعالیت می کند اما بخش دولتی همکاری 
قابل  صنعت  تنها  را  تی«  »آی  صنعت  حسینی،  مهندس  ندارد.  را  الزم 
رقابت با نفت دانست و عنوان کرد: متاسفانه دستگاه های دولتی تکیه بر 
توانایی های داخل استان ندارند و خودشان را تابع بخش نامه و آیین نامه 
های پایتخت کرده اند. وی مزیت حذف بُعد مسافت جغرافیایی را زنجیری 
بر پای دستگاه های اجرایی دانست و با بیان یک مثال گفت: انجام طراحی و 
برنامه نویسی یک نرم افزار، چند سال طول می کشد و بعد از اتمام آن یک 
وزارتخانه با نامه ای دستوری، بر برنامه ای دیگر تاکید می کند که این مانعی 
برای بخش خصوصی و فعاالن حوزه آی تی در استان است. وی خواستار 
حمایت از شرکت های داخلی استان شد و عنوان کرد: اگر از این شرکت 
ها حمایت الزم صورت گیرد، می توانند تحولی عظیم در حوزه اشتغال و 
کار آفرینی در استان رقم بزنند. در شروع این مراسم خوش آمدگویی توسط 
مهندس احسان مهرآرا دبیر سازمان نظام صنفی رایانه ای استان انجام شد.
ایشان همراهی و همسویی بخش خصوصی و دولتی را راه حل برون رفت 
دانست  است،  شده  تی  آی  حوزه  گریبانگیر  که  اقتصادی  های  بحران  از 
را  مراسم  این  میزبانی  باقری که  بازرگانی مهدی  از گروه  و ضمن تشکر 
شود. تکرار  بیشتر  ها  دورهمی  اینگونه  امیدوارم  داشت،گفت:  عهده  به 

رقابت با شرکت های مادر،مشکل استان های کوچک است
 رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای استان با بیان اینکه اگر همان بودجه ای
که در مرکز کشور برای خرید نرم افزار به استان ها اختصاص می دهند، 
اختیارش را به دستگاه های اجرایی استان ها بدهند ما می توانیم بر روی این 
موضوع سرمایه گذاری کنیم، عنوان کرد: مشکل دیگر ما سامانه ستاد است 
که استان ها باید با مرکزنشینان و شرکت های مادر در تهران رقابت کنند.
مهندس حسینی بیان کرد: ما در حوزه فنی مدعی رقابت با مرکز کشور هستیم 
اما به علت کمبود نقدینگی و مبلغ قراردادهای ناچیزی که دستگاه های 
اجرایی با شرکت های بومی منعقد می کنند مسلما نمی توان سرمایه گذاری 
مناسب و برنامه ریزی دقیق کرد و این صنعت را در داخل استان رشد داد.

نزدیک شدن فعالیت های آی تی بخش دولتی و بخش خصوصی
رایانه  صنفی  نظام  مدیره  هیئت  عضو  باقری  مهدی  مهندس  ادامه  در 
برای  این مراسم  باقری” گفت:  بازرگانی مهدی  استان و مدیر “گروه  ای 
نزدیک تر شدن فعالیت های »آی تی بخش دولتی و بخش خصوصی« 
می باشد. وی با اشاره به معرفی محصوالت و شرکت های زیر مجموعه 
گروه بازرگانی مهدی باقری عنوان کرد: در حال حاضر 5 مجموعه در این 

بازرگانی فعالیت می کنند که میزان اشتغالزایی این گروه حدود 25  گروه 
نفر می باشد و اظهار امیدوار می کند در سال آینده با راه اندازی بقیه پروژه 
ها حدود ۱۳ فرصت شغلی دیگر ایجاد گردد. مدیر کامپیوتر ایلیا )یکی از 
شرکت های زیر مجموعه گروه بازرگانی مهدی باقری( خواستار همراهی 
 و همکاری هرچه بیشتر بخش دولتی با بخش خصوصی استان در حوزه

با تعامل و همکاری بخش خصوصی و دولتی در  افزود:  )آی تی ( شد و 
استان دیگر شاهد بیرون رفتن استعالم ها و واگذاری کار در حوزه انفورماتیک 
استان صرف خواهد شد. اعتبارات در  این  بود و  استان نخواهیم  به خارج 

فعالیت بیش از ۶۰ بنگاه اقتصادی کوچک در استان
مهندس باقری با بیان اینکه  تعامل خوبی بین دستگاه های اجرایی و بخش 
خصوصی در حوزه »آی تی« وجود دارد، عنوان کرد: در استان بیش از ۶۰ بنگاه 
اقتصادی کوچک در این زمینه فعالیت می کنند. وی با بیان اینکه خراسان جنوبی 
ظرفیت بزرگی در حوزه سخت افزاری و نرم افزاری دارد، ادامه داد: ما از مدیران 
دستگاه های اجرایی و مسئوالن انفورماتیک ادارات، تقاضای حمایت قانونی در 
خرید از محصوالت داخل استان را داریم چرا که هر تصمیم غیر از این باعث 
خارج شدن سرمایه های استان از شهر و استان مان می شود. وی افزود: مشاوره 
تخصصی و فنی به تمام دستگاه های اجرایی و ارگان های دولتی از جانب ما در 
نظام صنفی به طور رایگان در اختیار ادارات قرار خواهد گرفت تا بتوانند شرکت 
های توانمند در حوزه انفورماتیک را شناسایی نمایند .مهندس باقری در ادامه یادآور 
شد: گروه بازرگانی وی در یک سال اخیر وارد حوزه لوازم خانگی شده و توانسته 
برند ایرانی TCL را به صورت فروش مستقیم از شرکت در استان دایر نماید.

»کامرو« اپلیکیشن سرویس کار رایانه برای اولین بار در استان 
به همشهریان  بهتر  راستای خدمات رسانی ها  در  نشان کرد:  وی خاطر 
عزیز در هفته های آتی از اپلیکیشن درخواست سرویس کار رایانه خود که 
برای اولین بار در استان اجرا شده است با نام “کامرو” رونمایی خواهد کرد.

همشهریان عزیز می توانند با نصب این نرم افزار در هرکجای شهر با چند 
کلیک درخواست سرویس کار رایانه نمایند.

در خاتمه وی برخی فعالیت های گروه تجاری خود را به شرح ذیل معرفی 
نمود:

- فروشگاه اینترنتی دیجی سمساری به آدرس:
www.digisemsari.com جهت خرید و فروش تجهیزات دست 

دوم آی تی
- فروشگاه اینترنتی چهار سوت www.4soot.com سامانه ای با بیش 

از 25۰۰ قلم کاالدر همه زمینه ها
- فروشگاه خانه تی سی ال-TCL)فروش لوازم خانگی ایرانی(

- فروشگاه اینترنتی زر سرخ www.zarsorkh.com جهت معرفی 
محصوالت و سوغات استراتژیک استان شامل زرشک،زعفران،عناب و ... 

- مرکز کامپیوتر ایلیا با بیش از ۱5 سال تجربه
 www.comro.com اپلیکیشن درخواست سرویس کار رایانه-

گفتنی است، در پایان این مراسم که با استقبال مهندسان صنعت )آی تی( 
و خانواده های آنها همراه شده بود، برنامه های شاد و موسیقی اجرا شد 
و با برگزاری مسابقه حضوری و آنالین از جوانان فعال در حوزه مهندسی 

کامپیوتر تقدیر شد.

عکس:حامد اکبر پور
نسرین کاری - به همت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعتی بیرجند و با همکاری 
دیگر دانشگاه های بیرجند، شامگاه سه شنبه ۶ اسفند جشن بزرگ چهل  سالگی انقالب 
ویژه دانشجویان و دانشگاهیان مقارن با شب والدت دخت نبی اکرم )ص( در محل سالن 
اجالس دانشگاه پیام نور برگزار گردید. در جشن چهل سالگی انقالب اسالمی تعداد زیادی 
از دانشجویان دانشگاه های استان، اعضای هیئت علمی، مدیران دانشگاه ها و تعدادی از 
مسئوالن استانی حضور داشتند و با برگزاری برنامه های متنوع و شاد در کنار سخنرانی های 
بصیرت افزایی، پیروزی انقالب را گرامی داشتند. در این مراسم، رئیس دانشگاه صنعتی بیرجند 
با تشکر از حضور پرشور دانشجویان و دانشگاهیان استان در جشن چهل سالگی انقالب و 
همچنین تقدیر از تیم برگزارکننده برنامه، گروه های مختلف دانشجویی، مدیران دانشگاه های 
استان، معاونین دانشجویی و فرهنگی و دفاتر نهاد رهبری در دانشگاه ها و همه عزیزانی که 
زحمت کشیدند، این ایام مبارک که مقارن شده با والدت حضرت فاطمه )س( را تبریک گفت.

وعده های الهی در انقالب محقق شد
آقای دکتر هاشمی با توضیح آیه  » اراده ما بر آن بود و منت نهادیم بر کسانی که مورد 
ظلم قرار گرفته بودند و آنان را پیشوایان مردم و وارث  زمین و الگو قرار دادیم« اظهار کرد: 
بخشی از این وعده الهی در انقالب اسالمی محقق شد. کشوری که در اختیار بیگانه بود 
و منابع آن به یغما می رفت و عایدات اندک آن نیز در مصارف خاصی صرف می شد، با 
لطف الهی و محوریت دین و مردم نجات پیدا کرد و اکنون ثمره شیرین آزادی را می توان 
چشید. البته بهای آزادی گران است و به همین جهت دشمنان لحظه ای انقالب و نظام را 
به حال خود نگذاشتند؛ از شهادت سپهبد قرنی و آیت  ا... مطهری گرفته تا غائله کردستان 
و جنگ تحمیلی و سایر شرارت های دشمنان. وی در ادامه تاکید کرد: کشور ما راه شرافت، 
آزادی و سرفرازی را می پیماید ولی تفکر استبداد و استعمار که کشورهای دیگر را گاو 
شیرده معرفی می کند این واقعیت را نمی تواند بپذیرد. با الطاف الهی ۴۰ سالگی انقالب را 
دیدیم و نسل بعد از ما ان شاء ا... ۱2۰ سالگی انقالب و بیشتر از آن را نیز خواهند دید.

بیش از ۴۰ هزار دانشجو در استان داریم
رئیس دانشگاه صنعتی بیرجند با بیان وضع بیرجند در زمان وقوع انقالب افزود: قبل از انقالب 
در بیرجند  فقط یک  بیمارستان 2۰ تختخوابی با محوریت پزشکان هندی وجود داشت. مرکز 
آموزش عالی به تازگی تأسیس شده بود و صرفاً ۱2۰ دانشجو در سه کد رشته تحصیل می کردند. 
ولی امروز دانشگاه صنعتی بیرجند به تنهایی 25۰۰ دانشجو در 2۰ کد رشته دارد. با لطف الهی 

امروز ۱۰ دانشگاه و بیش از ۴۰ هزار دانشجو در استان داریم.
وی ادامه داد: پیش از انقالب، صنعت شهرستان منحصر به چند کوره آجر پزی در حاشیه شهر 
بود. تنها یک نهاد حمایتی برای افراد بی سرپرست )نواخانه  در پایین شهر( موجود بود. صرفاً چند 

خیابان اصلی شهر سنگفرش بود ولی امروز با زحمات انجام شده، امکانات قابل توجهی در 
همه بخش ها داریم. البته این نافی کمبودها نیست و عظمتی است که در سایه انقالب و 

اسالم حاصل شده است.
دکتر هاشمی در پایان با تجلیل از ساده زیستی رهبر فقید انقالب و بیان خاطره ای از دیدار با 
ایشان گفت: متاسفانه امروزه تشریفات زائد گریبانگیر برخی مدیران ما شده و ان شاءا.. همه 

ادامه دهنده راه شهدا باشیم.

بدخواهان ملت را از داشته هایشان جدا می کنند
مشاور استاندار خراسان جنوبی نیز در این جشن، با تبریک والدت حضرت فاطمه زهرا )س( و روز 

مادر، سالم و عرض ادب استاندار خراسان جنوبی را به جامعه دانشگاهیان ابالغ کرد.
حسینی، ضمن تقدیر از دانشگاه صنعتی بیرجند و ریاست این دانشگاه  برای  برگزاری جشن 
باشکوه انقالب، در سخنان خود یادآور شد: در هر مسیری که حرکت می کنید قطعاً نقایص و 
مشکالت وجود دارد. در نظام اسالمی نیز به دنبال انکار نقایص نیستیم، ولی نکته قابل تامل که 
باید مورد توجه عموم جامعه و به ویژه دانشگاهیان عزیز قرار گیرد، توجه به این موضوع است که 
بدخواهان انقالب تالش می  کنند ملت را از داشته هایشان جدا کنند. وی  تاکید کرد: توجه به رشد 
بر اساس ظرفیت، توان و امکانات نه تنها در بحث حکومت، بلکه در زندگی فردی و خانوادگی 
هم یک اصل است. نظام هم مانند یک خانواده است و اگر این موضوع نادیده گرفته شود و 
 صرفاً نیمه خالی لیوان مورد توجه قرار گیرد، ناامیدی و بی انگیزگی در جامعه گسترش می یابد.
مشاور استاندار همچنین در بخش دیگری از سخنان خود، یکی از عوامل اصلی را که باعث 
اعمال فشار بیشتر بر نظام اسالمی از سوی استکبار شده، افزایش تاثیرگذاری ایران در جهان 

و به ویژه خاورمیانه دانست.

جشنی با حضور بیش از ۱۲۰۰ دانشجو به مدت ۴ ساعت
با  بیرجند  دانشگاه های  دانشجویان  از  نفر   ۱2۰۰ از  بیش  حضور  است،  ذکر  شایان 
گرایش ها و سالیق مختلف تا پایان این برنامه که به مدت تقریبی ۴ ساعت به طول 
انجامید از ویژگی های بارز این جشن به شمار می رود. همچنین صالبت دانشجویان 
پرافتخار  پرچم سه رنگ  داشتن  در دست  با  کدام تک تک  هر  که  و شرکت کنندگان 
ایران، با سرودهای انقالبی و حماسی برنامه جشن را همراهی می کردند، قابل توجه 
بود. حضور پرشکوه این حجم از جمعیت دانشجویی که تقریبا از همه استان های ایران 
سرافراز، در بیرجند مشغول به تحصیل هستند در یک برنامه جامع به صورت یکجا و 
ابراز احساسات پرشور این عزیزان در طول برنامه نسبت به آیتم ها و بخش های ارزشی 
و انقالبی جشن، تجلی بخش وحدت ملی و نشان دهنده وفاداری و پایبندی به مبانی 

نظام و انقالب می باشد.

به همت معاونت فرهنگی دانشگاه صنعتی و  با همکاری دانشگاه های بیرجند

جشن باشکوه چهل سالگی انقالب ، دانشگاهیان خراسان جنوبی برگزار شد

عکس: سبزه کار


